Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Nitqləri, çıxışları, bəyanatları, müsahibələri
2008-ci il
➢ Budapeştdə Macarıstan-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra
dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Budapeşt şəhəri, 18 fevral 2008-ci il)
➢ Budapeştdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Macarıstanın
Universitetinin fəxri doktoru adının verilməsi ilə bağlı mərasimdə nitq
(Budapeşt şəhəri, 18 fevral 2008-ci il)

Korvinus

➢ Budapeştdə Macarıstan Respublikasının Prezidenti Laslo Şoyomun adından Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin şərəfinə verilmiş ziyafətdə nitq
(Budapeşt şəhəri, 18 fevral 2008-ci il)
➢ Budapeştdə Azərbaycan-Macarıstan biznes forumunda çıxış
(Budapeşt şəhəri, 19 fevral 2008-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinə M. V. Lomonosov adına
Universitetinin fəxri professoru adının verilməsi mərasimində nitq
(Moskva şəhəri, 21 fevral 2008-ci il)

Moskva

Dövlət

➢ Varşavada Azərbaycan və Polşa prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Varşava şəhəri, 26 fevral 2008-ci il)
➢ Azərbaycan və Polşa prezidentlərinin birgə bəyannaməsi
(Varşava şəhəri, 26 fevral 2008-ci il)
➢ Varşavada Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinskinin adından Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil olunmuş rəsmi ziyafətdə nitq
(Varşava şəhəri, 26 fevral 2008-ci il)
➢ Bakıda Müqəddəs Məryəm Ana Katolik kilsəsinin rəsmi açılışı mərasimində nitq
(Bakı şəhəri, 7 mart 2008-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan və Bolqarıstan dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında
bəyanat
(Bakı şəhəri, 10 mart 2008-ci il)
➢ Bakıda Bolqarıstan Prezidenti Georgi Pırvanovun şərəfinə verilmiş ziyafətdə çıxış
(Bakı şəhəri, 10 mart 2008-ci il)
➢ Rusiyanın “İnterfaks” agentliyinə müsahibə
(Bakı şəhəri, 20 mart 2008-ci il)
➢ Bakıda Moldova və Azərbaycan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan
sonra mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 23 aprel 2008-ci il)
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➢ Bakıda Moldova Respublikasının Prezidenti Vladimir Voroninin şərəfinə təşkil edilmiş
rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 23 aprel 2008-ci il)
➢ Bakıda İordaniya Haşimilər Krallığının Kralı Əlahəzrət II Abdullah İbn Əl Hüseyn ilə
keçirilmiş görüşdən sonra qəbul edilmiş birgə bəyannamə
(Bakı şəhəri, 5 may 2008-ci il)
➢ Bakıda İsveçrə Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidentlərinin geniş
tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 12 may 2008-ci il)
➢ Bakıda İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpenin şərəfinə təşkil edilmiş
rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 12 may 2008-ci il)
➢ Bakıda Türkmənistan-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra
mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 19 may 2008-ci il)
➢ Bakıda Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun şərəfinə təşkil
edilmiş rəsmi qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 19 may 2008-ci il)
➢ Kiyevdə Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Kiyev şəhəri, 22 may 2008-ci il)
➢ Ukraynada Azərbaycan Respublikası Prezidentinə Taras Şevçenko adına Kiyev Milli
Universitetinin fəxri doktoru diplomu təqdim edilməsi mərasimində nitq
(Kiyev şəhəri, 22 may 2008-ci il)
➢ Kiyevdə Enerji Təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuş sammitdə çıxış
(Kiyev şəhəri, 23 may 2008-ci il)
➢ Kiyevdə Enerji Təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuş Sammitin sənədlərinin
imzalanması mərasimindən sonra dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında
bəyanat
(Kiyev şəhəri, 23 may 2008-ci il)
➢ Helsinkidə Azərbaycan və Finlandiyanın dövlət başçılarının birgə mətbuat konfransında
bəyanat
(Helsinki şəhəri, 29 may 2008-ci il)
➢ Finlandiya Parlamentində çıxış
(Helsinki şəhəri, 29 may 2008-ci il)
➢ Helsinkidə Paaskivi cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşdə nitq
(Helsinki şəhəri, 29 may 2008-ci il)
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➢ Helsinkidə Finlandiya Respublikasının Prezidenti xanım Tarya Halonenin adından
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda nitq
(Helsinki şəhəri, 29 may 2008-ci il)
➢ Bakıda XV Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neftayırma, neft kimyası sərgi və konfransın açılış
mərasimində nitq
(Bakı şəhəri, 3 iyun 2008-ci il)
➢ Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Naxçıvan MR Ali
Məclisində keçirilmiş birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Naxçıvan şəhəri, 4 iyun 2008-ci il)
➢ Bakıda Azərbaycan və Ukrayna Prezidentlərinin birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 30 iyun 2008-ci il)
➢ Bakıda görkəmli Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılış mərasimində çıxış
(Bakı şəhəri, 30 iyun 2008-ci il)
➢ Batumidə GUAM Zirvə görüşünün geniş iclasında nitq
(Batumi şəhəri, 1 iyul 2008-ci il)
➢ Batumidə GUAM-ın Sammitinin geniş iclası başa çatdıqdan sonra dövlət başçılarının
birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Batumi şəhəri, 1 iyul 2008-ci il)
➢ Bakıda Rusiya-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra dövlət
başçılarının birgə mətbuat konfransında bəyanat
(Bakı şəhəri, 3 iyul 2008-ci il)
➢ Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi
qəbulda nitq
(Bakı şəhəri, 3 iyul 2008-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları rəhbərlərinin üçüncü
müşavirəsində nitq
(Bakı şəhəri, 7 iyul 2008-ci il)
➢ Türkiyənin Qars şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin
təməlqoyma mərasimində nitq
(Qars şəhəri, 24 iyul 2008-ci il)
➢ Pekində XXIX Yay Olimpiya oyunları çərçivəsində keçirilmiş “Azərbaycan günü”
mərasimində çıxış
(Pekin şəhəri, 10 avqust 2008-ci il)
➢ Bakıda Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşdən sonra mətbuat
üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 20 avqust 2008-ci il)
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➢ Rumıniya və Azərbaycan Prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü başa çatdıqdan sonra
mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 21 avqust 2008- ci il)
➢ Bakıda Türkiyə və Azərbaycan Prezidentlərinin təkbətək görüşü başa çatdıqdan sonra
mətbuat üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2008-ci il)
➢ Bakıda Özbəkistan-Azərbaycan sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra mətbuat
üçün bəyanat
(Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2008- ci il)
➢ Bakıda Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun şərəfinə təşkil edilmiş rəsmi qəbulda
nitq
(Bakı şəhəri, 11 sentyabr 2008-ci il)
➢ Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin abidəsinin açılış mərasimində
çıxış
(Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2008-ci il)
➢ Moskvada Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin təkbətək görüşü başa çatdıqdan sonra
mətbuat üçün bəyanat
(Moskva şəhəri,16 sentyabr 2008-ci il)
➢ Ankarada geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra mətbuat nümayəndələri qarşısında
bəyanatı
(Ankara şəhəri, 5 noyabr 2008-ci il)
➢ Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gülün adından Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə nitq
(Ankara şəhəri, 5 noyabr 2008-ci il)
➢ Türkiyə Böyük Millət Məclisində nitq
(Ankara şəhəri, 6 noyabr 2008-ci il)
➢ Bakıda IV Enerji Sammitində nitq
(Bakı şəhəri, 14 noyabr 2008-ci il)
➢ İtaliyanın “RAİ İnternational” telekanalına müsahibə
(Roma şəhəri, 25 noyabr 2008-ci il)
➢ Aşqabadda ikitərəfli sənədlərin imzalanması mərasimi başa çatandan sonra mətbuat
üçün bəyanat
(Aşqabad şəhəri, 28 noyabr 2008-ci il)
➢ Məxdumqulu adına Türkmənistan Dövlət Universitetinin fəxri professoru adı verilməsinə
həsr edilmiş mərasimdə nitq
(Aşqabad şəhəri, 28 noyabr 2008-ci il)
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➢ Türkmənistan Prezidenti adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti şərəfinə
verilən rəsmi qəbulda nitq
(Aşqabad şəhəri, 28 noyabr 2008-ci il)
➢ Bakıda Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərin Mədəniyyət nazirlərinin
“Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu regionlarında davamlı inkişafın və
sülhün əsasıdır” mövzusunda keçirilmiş konfransda nitq
(Bakı şəhəri, 2 dekabr 2008-ci il)
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BUDAPEŞTDƏ MACARISTAN-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Budapeşt şəhəri,
18 fevral 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli xanımlar və cənablar,
İlk növbədə, cənab Prezident, məni ölkənizə dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə görə Sizə öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Cənab Prezident, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bizim münasibətlərimiz strateji xarakter daşıyır və şübhə
etmirəm ki, bu səfərdən sonra bu münasibətlər bütün istiqamətlərdə daha da möhkəmlənəcəkdir. Siyasi əlaqələr
inkişaf etdikcə, əlbəttə ki, iqtisadi sahədə də əməkdaşlıq daha da yüksək pilləyə qalxacaqdır. Beləliklə, ikitərəfli
münasibətlər hərtərəfli şəkildə inkişaf edəcəkdir.
2006-cı ildə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə Yeni qonşuluq proqramının icrasına başlayanda bizim
məqsədimiz 5 il ərzində Azərbaycanda mövcud olan meyarları Avropa Birliyinin meyarlarına yaxınlaşdırmaq
olmuşdur və bu istiqamətdə biz çox sürətlə irəliyə gedirik. Macarıstanın qonşuluq proqramı çərçivəsində bizə
verdiyi dəstəyə görə mən Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Bu gün ikitərəfli münasibətlərin, demək olar ki, bütün aspektləri müzakirə olundu və vahid bir qərara,
fikrə gəldik ki, biz münasibətlərimizi bundan sonra da sürətlə inkişaf etdirməliyik, ölkələrimizi bir-birinə daha
da yaxınlaşdırmalıyıq. İndiki zamanda dünya və Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan enerji təhlükəsizliyi
məsələləri də bu gün müzakirə olunmuşdur. Əminəm ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişafında bu amil də öz
rolunu oynayacaqdır.
Azərbaycan çox zəngin neft və qaz yataqlarına malikdir. Azərbaycanda çıxarılan neft və qaz dörd
istiqamətdə, dörd boru kəməri vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına nəql edilir. Keçən ilin sonunda tarixdə ilk
dəfə olaraq, Azərbaycan qazı Avropa Birliyi məkanına göndərilmişdir. Avropa Birliyi ilə və Macarıstanla bu
sahədəki əməkdaşlığımız davam etdiriləcəkdir. Biz yeni layihələrin üzərində işləyirik və bu layihələr həyata
keçdikcə, Avropanın enerji təhlükəsizliyi daha da böyük dərəcədə təmin olunacaqdır. Azərbaycanın isə ixrac
imkanları daha dolğun şəkildə icra ediləcəkdir.
Bir sözlə, mən aparılan danışıqların məzmunundan çox razıyam. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki,
mən cənab Prezidenti Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət etdim və münasib bildiyi vaxtda biz onu Azərbaycanda
qarşılamağa hazırıq. Əminəm ki, bu səfər də şübhəsiz, uğurlu olacaq və ikitərəfli münasibətlərin inkişafında çox
ciddi rol oynayacaqdır. Təşəkkür edirəm.
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BUDAPEŞTDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNƏ MACARISTANIN
KORVİNUS UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU ADININ
VERİLMƏSİ İLƏ BAĞLI MƏRASİMDƏ
NİTQ
Budapeşt şəhəri,
18 fevral 2008-ci il
Hörmətli universitet Elmi Şurasının üzvləri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
İlk növbədə, Korvinus Universitetinin bu cür yüksək dərəcəsini, fəxri doktor adını mənə verdiyinə görə,
universitetin Elmi Şurasına dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən Macarıstan ilə Azərbaycan arasında
ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi üçün öz işimi ən yüksək səviyyədə davam etdirəcəyəm.
Əminəm ki, gələn illər ərzində həmin münasibətlər strateji tərəfdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoyacaqdır. Bu
gün Macarıstan Prezidenti tərəfindən və şəxsən mənim tərəfimdən bəyan edilmişdir ki, əlaqələrimiz strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırılıbdır. İnanıram ki, bu gün mənə göstərilmiş dost münasibəti və hörmət bu
siyasətin davam etdirilməsinə təkan verəcəkdir.
Bu gün mən gözəl ölkənizə dövlət səfəri edirəm. Bu, tarixi bir hadisədir, çünki Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Macarıstana ilk dövlət səfərini edir. Qeyd olunduğu kimi, mən Prezident seçildikdən
dərhal sonra münasibətlərimizi möhkəmləndirmək məqsədi ilə Budapeşt şəhərində səfirliyin açılması barədə
qərar qəbul etdim. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizə verdiyimiz əhəmiyyəti göstərirdi. Mən çox şadam, ötən
müddət ərzində ölkələrimiz arasında əlaqələr gücləndi. Bu gün isə, olduqca mühüm ikitərəfli sənədlərin
imzalanmasından sonra, həmin əlaqələr tərəfdaşlığımızın yeni sahələrini də əhatə edəcəkdir.
Biz Azərbaycanda gənclərin təhsilinə çox böyük diqqət veririk. Bizim yaxşı iqtisadi göstəricilərimiz və
olduqca sürətli iqtisadi inkişafımız var və nailiyyətlərimizi insan kapitalına çevirməyə çalışırıq. Biz xüsusi təhsil
proqramlarını həyata keçiririk. Hökumətin təhsilə ayırdığı xərclər dövlət büdcəsində ən böyük yer tutur. Təkcə
son üç-dörd il ərzində Azərbaycanda 1200 məktəb tikilmişdir. Təhsil siyasəti tədricən daha da güclənir. Biz
bütün məktəblərin kompyuterləşdirilməsi və internetə qoşulması proqramını yekunlaşdırırıq. Bir neçə il bundan
əvvəl belə imkanlar yox idi. Əminəm ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün biz
təhsil sahəsində işbirliyimizi genişləndirməliyik. Gələcək təhsildədir. Təhsil bilik, texnologiyalar deməkdir. Hər
bir ölkənin gələcək uğurları məhz onun insanlarının biliyindən, bacarığından və peşəkarlığından asılı olacaqdır.
Azərbaycan zəngin enerji ehtiyatlarına malikdir. Lakin əminəm ki, gələcəyimiz insanlarımızın
peşəkarlıq və bilik səviyyəsindən asılı olacaqdır. Ölkəmiz müstəqilliyin ilk illərində ortaya çıxan əsas
problemləri aradan qaldırmağa nail oldu. Sosialist sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçid asan
olmamışdır, lakin uğurla getmişdir. 1991-ci ildə müstəqilliyini qazanmış Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını əks
etdirən heç bir element və ya meyar yox idi. Bu gün isə iqtisadiyyatımızın 80 faizdən çoxu bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə əsaslanır. Ötən illər böyük keçid dövrü kimi yadda qaldı. Mühüm iqtisadi və siyasi islahatlar bizə
əsas çətinlikləri aradan qaldırmağa imkan verdi. Hazırda Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Biz siyasi və
iqtisadi islahatları, Avropa strukturlarına inteqrasiyanı davam etdiririk.
Artıq qeyd edildiyi kimi, bu gün Azərbaycanın Avratlantik strukturlarına inteqrasiya siyasəti olduqca
aydındır və ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Uzun illər ərzində biz həmin siyasəti aparmışıq. Avropa Şurasına
üzvlük, Yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq, enerji ilə bağlı məsələlər müəyyən
vaxt keçdikdən sonra Azərbaycanın hansı nəticələri əldə edəcəyindən xəbər verir. Biz düzgün yoldayıq, yaxşı
sürətlə irəliləyirik. Sizə deyə bilərəm ki, siyasi və iqtisadi islahatlar, liberallaşma, ölkədə gedən demokratik
proseslər, Avropa İttifaqı ilə və regiondakı müttəfiq ölkələrlə güclü tərəfdaşlıq iqtisadi vəziyyəti gözəçarpan
dərəcədə yaxşılaşdırmaq imkanını açdı.
Son dörd il ərzində iqtisadi artım sürətinə görə biz dünyada birinci yer tutmuşuq. Son dörd ildə,
iqtisadiyyatımız 96 faiz artmışdır. Biz, demək olar ki, iqtisadiyyatı iki dəfə artırmışıq. Sənaye istehsalı da
təqribən eyni sürətlə artmışdır. Yoxsulluq şəraitində yaşayan insanların sayını nəzərəçarpan dərəcədə azalda
bildik. Son dörd il ərzində bu göstərici 49 faizdən 16 faizə düşmüşdür. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə ölkəmizdə
yoxsulluq tam aradan qaldırılacaqdır.
Azərbaycanda iqtisadi və siyasi islahatlar paralel şəkildə aparılır. Onlar bir-birini tamamlayır. Əminəm
ki, bu, düzgün siyasətdir. Demokratik inkişaf, siyasi islahatlar, siyasi sistemin təkmilləşməsi, qanunun aliliyinin
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təmin edilməsi və eyni zamanda, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, özəl sektorun dəstəklənməsi, açıq
iqtisadiyyat, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi kimi bu və ya digər amillər özümüzə əminliyə və müstəqil
olmağa, xalqımızın milli maraqlarına əsaslanan müstəqil siyasət yürütməyə imkan yaradır.
Ölkəmizin və xalqımızın qədim tarixi var. Lakin əsrlər boyu, bizim dövlətçiliyimiz olmayıb, digər
ölkələrin tərkibində yaşamışıq. Yalnız Sovet İttifaqının süqutundan sonra biz müstəqil ölkəyə çevrildik. Lakin
bu, kifayət deyildi. Biz əsl müstəqil siyasəti, öz milli maraqlarımıza əsaslanan siyasəti, Azərbaycan xalqına sülh
və əmin-amanlıq şəraitində yaşamağa imkan verəcək siyasəti həyata keçirməyə qadir olmalı idik. Sizə deyə
bilərəm ki, müstəqilliyimizdən artıq 16 il keçdikdən sonra əsas strateji məqsədlərə nail olmuşuq. Azərbaycan
regionda öz mövqeyini qətiyyətlə tutur. Biz tam şəkildə öz tələbatlarını ödəyən ölkəyik. Adambaşına düşən
birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə regionda lider ölkəyik. Dünyanın əsas şirkətlərini tərəfdaş və
sərmayədar kimi cəlb etmək məqsədi ilə ölkəmizdə olduqca cəlbedici sərmayə mühitini yarada bilmişik.
Biz Azərbaycanın nəhəng neft və qaz yataqlarında işlənilmə işlərinə başladıq və bəziləri üçün xülya
kimi görünən boru kəmərlərini çəkməyə qadir olduq, bunu reallığa çevirdik. Biz boru kəmərlərimiz vasitəsilə
Xəzər dənizini Qara dənizlə, eləcə də Aralıq dənizi ilə birləşdirə bildik. Azərbaycanın böyük həcmdə nefti və
qazının Avropa bazarına və beynəlxalq bazarlara çıxarılmasını təmin edən infrastruktur yaratmışıq. Bu, yalnız
müstəqil siyasət aparmaq qabiliyyətimiz sayəsində mümkün olmuşdur. Bunsuz həmin layihələrin heç biri
reallığa çevrilə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi özümüzə arxayın ola bilməzdik. Regionumuzda
Azərbaycan əsas regional layihələrdə iştirak edir və bir çox hallarda, onların təşəbbüskarıdır. Regional miqyaslı
layihələr Mərkəzi Asiya, Xəzər dənizi, Qafqaz, Qara dəniz və Baltik dənizi regionları arasında daha fəal
əməkdaşlıq etməyə imkan yaradacaqdır.
Əlbəttə ki, enerji amili olduqca mühüm rol oynayır. Hazırda, Azərbaycan gündə 1 milyon barrel nefti
hasil edən ölkədir. Ölkəmiz bir əsrdən də çox müddət ərzində özümüzün və dostlarımızın tələbatlarını ödəyəcək
böyük qaz yataqlarına malikdir. Biz neft və qazı nəinki hasil etməyə, onu nəql etməyə də qadir olduq.
Macarıstanla ikitərəfli məsələlər gündəliyində duran digər bir sahə enerji sahəsindəki əməkdaşlığa
aiddir.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı və Azərbaycan strateji enerji tərəfdaşlığı çərçivəsi yaradıblar.
Memorandum ilyarım bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu, zənnimcə, mühüm praktik nəticələrini verən strateji
siyasətimizin aydın göstəricisidir. Azərbaycan neft və qaz sahəsində böyük potensiala, nəqletmə marşrutlarına
malik olan və Xəzərdə hasil edilən qazı artıq Avropa bazarına çatdırmış ölkədir. Bu, bir neçə ay bundan əvvəl
baş vermiş tarixi hadisə oldu.
Hazırkı mərhələdə biz Avropa İttifaqı və üzv ölkələrlə, eləcə də sizin regionun ölkələri, xüsusən də
Macarıstanla əməkdaşlığımızı davam etdirməliyik. Bu, tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcəkdir. Enerji ehtiyatlarımız Azərbaycan xalqının rifahına xidmət edir və regionumuzda sülhə, əməkdaşlığa,
istehsalçı ilə istehlakçı arasında maraqların tarazlığına töhfə verir. Bu tarazlıq tapılmalıdır, ona görə də biz
işimizi davam etdiririk və fikrimcə, artıq yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Belə olan halda, enerji bazarı və enerji
məsələləri bugünkü qədər vacib olmayacaqdır.
Əgər yadınızdadırsa, üç-dörd il bundan əvvəl, enerji təhlükəsizliyi məsələsi gündəlikdə yox idi. Bu
mövzu müzakirə obyekti deyildi və narahatlıq doğurmurdu. Lakin bu gün bunlar baş verir. Niyə? Çünki məhdud
ehtiyatlar, bazara məhdud çıxış və bəzi hallarda potensial bazarların qeyri-ədalətli bölüşdürülməsi gərginlik
yaradır. Lakin əgər enerji siyasəti, enerji amili istehlakçılarla istehsalçıların maraqlarının tarazlığına, azad bazar
iqtisadiyyatına, infrastruktura azad çıxışa, əməkdaşlıq və dostluğa, eləcə də qarşılıqlı dəstəyə əsaslanırsa, onda,
əminəm ki, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı gərginlik və bu məsələlərin müzakirəsinin təcili olması azalacaqdır.
Əminəm ki, gördüyümüz işlər bu sahədə potensial gərginliyin azalmasına yönəlibdir.
Bir daha bəyan etmək istəyirəm, bizim enerji ehtiyatlarımız sülhə, əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa xidmət
edir. Bu siyasət davam edəcəkdir. Bu baxımdan, Azərbaycan özünün mühüm rolunu davam etdirəcəkdir.
Əminəm ki, bu amil bizə Avropa İttifaqı ilə daha geniş münasibətlər qurmağa imkan yaradacaqdır.
Azərbaycanın qoşulduğu Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində biz
həyatımızın meyarlarını Avropa İttifaqının meyarlarına yaxınlaşdıracağıq. Bunlar bizim planlaşdırdığımız
işlərdir.
Yaxşı coğrafi mövqeyimiz var. Şərq ilə Qərbin kəsişdiyi məkanda yerləşirik. Hazırda Asiya ilə Avropa
arasında Azərbaycan vasitəsilə müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına töhfə veririk və mühüm rol
oynayırıq. Çünki coğrafi baxımdan bunu Azərbaycanın iştirakı olmadan etmək mümkün deyildir. Biz nəqliyyat
sahəsində olduqca ciddi infrastruktur yaradırıq. Zəngin təbii sərvətlərimiz, güclü siyasi iradəmiz və Azərbaycan
xalqının apardığımız siyasətə tam dəstəyi var. Xarici siyasətə və enerji siyasətinə, eləcə də yerli proqramlara,
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yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasına dair atdığımız addımlar Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir.
Ölkəmizdə çox sabit və proqnozlaşdırılan vəziyyət mövcuddur.
Artıq qeyd etdiyim kimi, biz əlçatmaz səviyyəyə nail ola bildik. Dörd ildə ümumi daxili məhsulun 96
faiz artımı ciddi nailiyyətdir. Hazırkı mərhələdə biz siyasətimizi davam etdirməyi, qonşuluqda və Avropa
İttifaqında olan dostlarımızla yeni razılaşmalar əldə etməyi və tərəfdaşlıq təşəbbüslərinə qoşulmağı
planlaşdırırıq. Bu halda biz yenə də Macarıstanın dəstəyinə arxalanırıq. Biz həmin dəstəyi hər zaman, xüsusən
də Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasəti ilə bağlı hiss etmişik. Əminəm ki, gələcəkdə təşəbbüslərimiz və
birgə fəaliyyətimiz davam edəcəkdir.
Bütün bunlar Azərbaycanın mühüm rol oynadığı regiondakı müsbət inkişaf prosesləridir. Lakin eyni
zamanda, regionda narahatlıq doğuran məsələlər də var. Yəni nail olmağa və yerinə yetirməyə planlaşdırdığımız
işlər Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin bəzi digər ölkələrinin uzun illər üzləşdiyi təhlükəli meyillər nəticəsində
şübhə altına düşə bilər. Bu, separatizm siyasəti, ölkəmizə qarşı Ermənistanın təcavüzü, torpaqlarımızın 20
faizinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalıdır. Azərbaycana qarşı təcavüz hətta müstəqillikdən
öncə, Sovet İttifaqı vaxtlarında başlamışdır. Həmin dövrdə, Sovet İttifaqının o vaxtkı rəhbərliyinin Dağlıq
Qarabağdakı separatçılara birtərəfli dəstəyi nəticəsində, ərazilərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünə
məruz qaldı. Torpaqlarımızın işğalı etnik təmizləmə ilə nəticələndi. Bir milyon azərbaycanlı doğma yurdundan
qovulmuşdur. Hazırda, həmin insanlar çətin şəraitdə yaşayırlar. Biz onlara yardım etməyə, həyat şəraitini
yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Lakin ən vacibi ondan ibarətdir ki, onlar öz doğma yurd-yuvalarına qayıtmaq
hüququna malik olmalıdırlar.
Bu gün Dağlıq Qarabağ tanınmamış, qeyri-qanuni qurumdur, orada heç bir beynəlxalq nəzarət və ya
monitorinq yoxdur. Siz burada, Avropada beynəlxalq nəzarətdən kənar olan heç bir belə məkan tapa
bilməzsiniz. Təhlükə məhz bundadır. Bu, bütün regiona təhlükədir. Erməni silahlı qüvvələrinin
torpaqlarımızdan çıxmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə, Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının və ATƏT-in oxşar qətnaməsinə baxmayaraq, münaqişə hələ də həll olunmayıbdır. Sülh
danışıqlarına sadiq qalmaq məqsədi ilə biz maksimum şəkildə konstruktiv yanaşmanı nümayiş etdiririk. Lakin
hamı başa düşməlidir ki, bu, daim davam edə bilməz. Atəşkəs rejimi yarandıqdan sonra, artıq 14 ildir ki, biz
danışıqlar prosesindəyik. Lakin praktik nəticələr yoxdur. Bu, elə bir məsələdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət,
xüsusən də Avropa strukturları ona daha fəal mövqedən yanaşmalıdırlar.
ATƏT nizamlama mandatına malikdir, lakin bu o demək deyil ki, Avropanın qalan hissəsi buna laqeyd
baxmalıdır. Bu, təhlükədir və bizə qarşı ədalətsizlikdir, öz torpaqlarına qayıda bilməyən 1 milyon vətəndaşın
insan hüquqlarının pozulmasıdır. Nəinki Dağlıq Qarabağın özü, həm də onun hüdudlarından kənarda yerləşən
və ermənilərin heç vaxt yaşamadığı yeddi rayon da işğal altındadır. Bu, təhlükədir. Biz məsələnin həllinə çox
çalışırıq. Lakin həll variantı kiminsə arzularına deyil, beynəlxalq hüquq normalarına, ədalətə və dünyada
mövcud olan çərçivəyə əsaslanmalıdır. Belə olmasa, dünyanın quruluşu bundan əziyyət çəkəcəkdir. Belə
olmasa, bu ədalətsizlik digər yerlərdə də ədalətsizliyə zəmin yaradacaqdır. Bilirik ki, dünyada və Avropada
separatizm təhlükəsi olan bir çox yerlər var. Əgər bu başlasa, onun sonu olmayacaq və bizi uçuruma,
düşmənçiliyə və gözlənilməyən nəticələrə aparacaqdır.
Bir sözlə, bu, bütün planlarımıza və layihələrimizə olan yeganə təhlükədir. Mən bir daha demək
istəyirəm ki, biz həll yolunu tapmaq məqsədi ilə əlimizdən gələni edəcəyik. Lakin eyni zamanda anlayırıq ki,
beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan ədalətli həll yolu üçün özümüz güclü olmalıyıq. Ona görə biz siyasi və
iqtisadi islahatların aparılması, ölkənin müasirləşdirilməsi, ölkədəki meyarların beynəlxalq meyarlara
yaxınlaşdırılması baxımından çox çalışırıq.
Biz təhsil, informasiya texnologiyaları, yeni texnologiyalar sahəsinə, iqtisadiyyatın enerji ilə bağlı
olmayan sektorlarının inkişafına böyük sərmayələr yatırırıq ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatını daha da
şaxələndirək. Bu sahədə macar dostlarımızla əməkdaşlıq üçün bir çox imkanlar var. Enerji sahəsində tərəfdaşlıq
uğurla gedir. Enerji şirkətlərimiz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə çox fəal ünsiyyət saxlayırlar. Biz bu
tərəfdaşlığı neftlə bağlı olmayan sahələrə qədər genişləndirmək arzusundayıq. Bundan əlavə, humanitar aspekt
var. Təhsil sahəsində əməkdaşlıq, tələbə-müəllim mübadiləsi, mədəni əlaqələr vacibdir. Biz bir-birimizi daha
yaxşı tanımalıyıq, təmaslarımızı səfərdən-səfərə yox, dövri olaraq qurmalıyıq.
Bu səfərim son 16 il ərzində Azərbaycanın dövlət başçısının Macarıstana ilk dövlət səfəridir. Mən
Macarıstan Prezidentini ölkəmizə səfərə dəvət etdim və ümidvaram ki, o, dəvətimi qəbul edib Azərbaycana
gələcəkdir.
Mən Universitetin Elmi Şurasının üzvlərini, həmkarlarımı da Azərbaycana səfərə dəvət edirəm. Beləliklə, siz
azərbaycanlı həmkarlarınız və tələbələrlə təmaslar qura bilərsiniz. Bu yaxınlarda biz gənc tələbələrin xaricdə,
dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alması ilə bağlı prezident proqramını qəbul etmişik. Ötən il mən xüsusi
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fərman imzalamışam və bu ildən etibarən, biz ilk 60 tələbəni dünyanın aparıcı universitetlərinə göndərəcəyik.
İlbəil həmin tələbələrin sayını artıracaq və onların sayını 100-ə çatdıracağıq. Tələbələr digər ölkələrdə həm də
dostluq münasibətləri yaradacaqlar. Hesab edirəm ki, tələbələrimizin yollanacağı ünvanlardan biri də
Macarıstan və sizin universitetiniz ola bilər. Nəzərə alsaq ki, mənim artıq bu universitetlə əlaqəm yaranıb, mən
tələbələri sizin təhsil ocağınızda oxumaq üçün bu imkandan istifadə etməyə dəvət edəcəyəm.
Hörmətli dostlar, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sıralarınıza qoşulmaq şərəfinə görə sizə bir daha
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz mənə yüksək fəxri doktor adını verdiniz. Bir daha bildirmək istəyirəm,
gələcək fəaliyyətim zamanı ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırmaq və Macarıstan ilə Azərbaycan
xalqlarının maraqlarına xidmət edəcək strateji tərəfdaşlıq qurmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm.
Sizə bir daha çox minnətdaram.
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BUDAPEŞTDƏ MACARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LASLO ŞOYOMUN
ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Budapeşt şəhəri,
18 fevral 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, səfər zamanı Macarıstan torpağında mənə və nümayəndə heyətinə
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İnanıram ki, mənim səfərim
ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız
danışıqlar və imzaladığımız sənədlər qarşılıqlı fəaliyyətimiz üçün yeni istiqamətlər müəyyən edəcək,
əlaqələrimizin genişlənməsinə və dərinləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Macar və Azərbaycan xalqları arasındakı münasibətlərin qədim tarixi vardır. XV-XVII əsrlərdə
Azərbaycanın Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri ilə Macar krallıqları arasında diplomatik əlaqələr və ticarət
münasibətləri mövcud olmuşdur. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarının əsərləri
macar dilinə, macar ədiblərinin əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Macar bəstəkarlarının əsərləri
Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur. Azərbaycan musiqisi, o cümlədən dünyada məşhur olan
muğam və Azərbaycan simfonik musiqisi Macarıstanda maraqla dinlənilir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra bu, Azərbaycan Prezidentinin Macarıstana ilk
dövlət səfəridir. Mən Macarıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirəm.
Macarıstan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. Elə bu vaxtdan ölkələrimiz arasında
münasibətlər qarşılıqlı anlaşma, dostluq prinsipləri əsasında inkişaf etməyə başlamışdır.
Ölkələrimiz arasında həm ikitərəfli əsasda, həm də beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlıq, beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə birgə fəaliyyətimiz böyük məmnunluq doğurur. Lakin
iqtisadi əlaqələrimiz hələlik arzuolunan səviyyədə deyildir.
Son illərdə irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi, xüsusən Böyük İpək yolunun bərpası,
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, eləcə də Avropanın və dünyanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunması istiqamətində səylərimiz dövlətlərimizi və xalqlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırır.
Bu baxımdan, Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasəti proqramı və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında imzalanmış Anlaşma memorandumu daha geniş
əməkdaşlığımız üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Energetika, sənaye, nəqliyyat, informasiya texnologiyaları, kənd
təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivləri vardır.
Əminəm ki, bu gün ikitərəfli sənədlərin imzalanması, habelə cənab Prezident, Sizinlə apardığımız danışıqlar
ölkələrimiz arasında mal dövriyyəsinin həcminin artmasına, ticarət sahəsində imkanlarımızın reallaşmasına və
qarşılıqlı investisiya qoymaq işinə təkan verəcəkdir.
Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol
oynayır. Lakin artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz
qalmışdır. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və burada etnik təmizləmə siyasəti
aparmışdır. Nəticədə ölkədə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır.
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər etmiş, Dağlıq Qarabağın
və işğal altındakı digər rayonların ermənilər tərəfindən kütləvi şəkildə qeyri-qanuni məskunlaşdırılması
haqqında hesabat hazırlamışdır. Eyni zamanda, həmin ərazilərdə Azərbaycanın qədim mədəniyyət abidələri
məhv edilmiş, məktəblər, muzeylər, məscidlər dağıdılmışdır.
Dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə nizama
salınmasını dəstəkləyir. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası
Parlament Assambleyası və digər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri var. Bu münaqişə ancaq
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, Avropanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Budapeştdə
olduğumuz ilk dəqiqələrdən mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə bir daha Sizə
təşəkkür edim və bu badəni Sizin şərəfinizə, dost macar xalqının xoşbəxtliyi və rifahı şərəfinə qaldırım.
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BUDAPEŞTDƏ AZƏRBAYCAN-MACARISTAN BİZNES FORUMUNDA
ÇIXIŞ
Budapeşt şəhəri,
19 fevral 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün mənim Macarıstana dövlət səfərimin ikinci günüdür və biz onu biznes forumunun açılması ilə
başlayırıq. Bu, çox əlamətdar bir hadisədir. Bu onu göstərir ki, bizim əməkdaşlığımızın gözəl perspektivləri var.
Dünən keçirilən danışıqlarda və imzalanmış sənədlərdə əməkdaşlığımızın əsas istiqamətləri müəyyən
edilmiş və bir daha iki ölkənin siyasi baxımdan yaxın olmasını əks etdirən qərarlar qəbul edilmişdir. Birgə
bəyannamədə bizim ikitərəfli münasibətlərimizin əsas parametrləri öz əksini tapmışdır. İndi isə biz elə etməliyik
ki, imzalanmış sənədləri həyata keçirək və əldə edilmiş razılaşmaları o cümlədən iqtisadi inkişafa yönəldək.
Bunun üçün çox gözəl imkanlar var. Macarıstanla Azərbaycan arasında siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir.
Mənim Macarıstana dövlət səfərimin əsas nəticələri bundan ibarətdir ki, bu siyasi əlaqələr daha da güclənəcək
və yeni müstəviyə çıxacaqdır.
Bizim aramızda energetika sahəsində başlanan əməkdaşlıq çox ümidvericidir. Əminəm ki, biz buna nail
olacağıq və müzakirə edilən bütün məsələlərdə bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Azərbaycan neft-qaz
ölkəsidir və artıq dünya bazarlarına və o cümlədən Avropa bazarlarına böyük həcmdə neft və qaz çıxarır.
Gələcəkdə hasilatımız daha da artacaq və bizə imkan verəcək ki, həm öz milli maraqlarımızı maksimum
dərəcədə həll edək, eyni zamanda, dostlarımız, tərəfdaşlarımız üçün etibarlı tərəfdaşa çevrilək. Bizim
apardığımız siyasət çox aydındır, açıqdır və bu siyasət əməkdaşlığa yönəldilibdir. Biz çalışırıq və bundan sonra
çalışacağıq ki, Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatları bu günə qədər olduğu kimi, gələcəkdə də bölgədə sülhün
möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət etsin.
Macarıstanla energetika sahəsində əməkdaşlıq çox uğurludur. Əminəm ki, yaxın zamanlarda bu
əməkdaşlığın yeni, çox mühüm əlamətləri üzə çıxacaqdır. Beləliklə, əməkdaşlığımız həm bizim bölgə üçün,
həm də Avropa İttifaqı üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Eyni zamanda, biz qeyri-neft sektorunun inkişafına da
çox böyük önəm veririk və çalışırıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını çoxşaxəli formada inkişaf etdirək. Bunu
etmək üçün bizim öz imkanlarımız da var. İldən-ilə artan maliyyə ehtiyatlarımız imkan verir ki, Azərbaycanda
genişmiqyaslı dövlət investisiya layihələrini həyata keçirək.
Biz növbəti illərdə yüz milyardlarla dollar həcmində gəlir əldə edəcəyik. Dünya Bankının
hesablamalarına görə, növbəti 15 il ərzində bu məbləğ 200 milyard dollar olacaqdır, bəlkə də ondan da çox.
Əlbəttə ki, bizim maliyyə çətinliklərimiz yoxdur. Amma bununla bərabər, biz istəyirik ki, ölkəmizin inkişafı
üçün lazım olan iqtisadiyyat və infrastruktur layihələrinə xarici tərəfdaşlarımızı da cəlb edək. Biz Macarıstanı
özümüz üçün çox yaxın dost, tərəfdaş bir ölkə kimi tanıyırıq. Macarıstan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
tanıyan ilk dövlətlərdən biridir və o vaxtdan bu günə qədər bütün sahələrdə əməkdaşlıq çox uğurlu olmuşdur.
Biz bütün imkanlarımızı sizin üçün təqdim edirik. Hesab edirəm ki, bugünkü biznes forumunun əsas
məqsədi iş adamları arasında əməkdaşlığı dərinləşdirmək, qarşılıqlı imkanları ortaya qoymaq, təqdimat
keçirmək və göstərməkdir ki, hansı sahədə hansı imkanlar var, hansı ölkə və onun şirkətləri hansı sahədə iştirak
edə bilər. Biz investisiyalar üçün, o cümlədən xarici investisiyalar üçün çox cəlbedici ölkəyik. Bu günə qədər
ölkəmizə on milyardlarla dollar həcmində investisiyalar qoyulub və adambaşına düşən xarici sərmayənin
həcminə görə Azərbaycan bölgədə birinci sıralardadır.
Azərbaycanda bütün investisiyalar, o cümlədən xarici investisiyalar çox etibarlı şəkildə qorunur. Bizim
üçün strateji olan layihələr, hətta qanun kimi qəbul edilir və beləliklə, həm investorlarda, həm də yerli
qurumlarda tam əminlik var ki, bu sazişlərə, layihələrə, razılaşmalara heç kim müdaxilə etməyəcəkdir. Biz
xarici investisiyaları maksimum dərəcədə qorumaq üçün əlimizdən gələni edirik və bu günə qədər bu sahədə heç
bir narazılıq, yaxud da mübahisəli məqam olmamışdır. Biz bu etibarı qazanmışıq və onu çox yüksək
qiymətləndiririk. Əminəm ki, Macarıstan şirkətləri üçün Azərbaycanda iş görmək çox yaxşı nəticə verə bilər.
Azərbaycan bu yaxınlarda Dövlət İnvestisiya Şirkətini yaratmışdır və əminəm ki, o şirkətin imkanları
barəsində bu gün burada danışılacaqdır. Şirkətin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, dövlət xarici investisiyaları
cəlb etmək üçün özü müəyyən layihələrdə səhmdar kimi iştirak edə bilər, edir və edəcəkdir. Beləliklə, xarici
investorlarda daha da böyük inam yaranır. Əminəm ki, Azərbaycan Dövlət İnvestisiya Şirkətinin çox gözəl və
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uğurlu gələcəyi olacaqdır. Ümid edirəm ki, Macarıstan şirkətləri də Dövlət İnvestisiya Şirkəti ilə bərabər
Azərbaycanda müxtəlif layihələri icra edəcəkdir.
Eyni zamanda, dövlət xətti ilə investisiyaların həcmi ildən-ilə artır. Bu il 3,5 milyard dollar həcmində
təkcə dövlət xətti ilə və ilk növbədə, infrastruktur layihələrinə və ölkənin inkişafı üçün zəruri olan bütün
istiqamətlərə investisiyalar qoyulacaqdır. Mən fürsətdən istifadə edərək, Macarıstan şirkətlərini Azərbaycanda
dövlət xətti ilə həyata keçiriləcək investisiya layihələrində iştirak etməyə dəvət edirəm.
Onu da demək istəyirəm ki, artıq Azərbaycan şirkətləri də xaricə investisiyalar qoyur. Bu investisiyalar
artıq milyard dollarla ölçülür. Əlbəttə ki, bizim üçün maraq doğuran sahələr müxtəlifdir. İlk növbədə, bizə dost,
yaxın olan ölkələrə sərmayə qoymağı nəzərdə tutmuşuq və öz şirkətlərimizi bu istiqamətə yönəldirik. Əminəm
ki, biznes forumu qarşılıqlı investisiyaların qoyuluşu işinə güclü təkan verəcəkdir.
Bu fürsətdən istifadə edib, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyi qonaqpərvərliyə görə cənab
Prezidentə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu səfər və onun nəticələri iki ölkə
arasında olan dostluq əlaqələrini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirəcəkdir.
Təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNƏ M. V. LOMONOSOV ADINA
MOSKVA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ PROFESSORU
ADININ VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Moskva şəhəri,
21 fevral 2008-ci il
Hörmətli Viktor Antonoviç!
Hörmətli Elmi Şura üzvləri!
Əziz dostlar!
Əvvələn, Viktor Antonoviç, sizə və mənə MDU-nun - dünya şöhrətli, mövcud olduğu bütün illər
ərzində təhsilin yüksək markasını qoruyub saxlamış ali məktəbin fəxri professoru kimi yüksək ad verilməsi
barədə qərar qəbul etmiş Elmi Şuranın üzvlərinə ürəkdən təşəkkür etmək istərdim.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin, o cümlədən humanitar sahədə münasibətlərin
inkişafına verdiyim töhfəyə görə bu adı almağım mənə ikiqat xoşdur. Hazırda bizim münasibətlərimiz,
həqiqətən, çox dinamik və səmərəli inkişaf edir. Bu münasibətlər mehriban qonşuluq, qarşılıqlı əməkdaşlıq
prinsiplərinə əsaslanır. Əgər bu münasibətlərin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, 2000-ci illərdən başlayaraq, yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Bu mərhələni həm Rusiya Prezidenti, həm də mən strateji tərəfdaşlıq mərhələsi kimi səciyyələndiririk.
Bu isə mahiyyət etibarilə həm ölkələrimiz arasında münasibətlərin ruhunu və xarakterini, həm də həmin
münasibətlərin gələcək inkişafını necə təsəvvür etdiyimizi əks etdirir. Bizim münasibətlərimiz çoxtərəfli,
çoxcəhətlidir. Onlar ölkələrimizdə siyasi və iqtisadi islahatları fəal surətdə həyata keçirməyimizə imkan verir.
Artıq indi bir çox cəhətdən Qafqaz və Xəzər regionunda vəziyyətə təsir edir. Bu münasibətlər gələcəkdə nə
qədər möhkəm olsa, bizim regionda təhlükəsizlik tədbirləri sistemi də bir o qədər möhkəm olacaqdır.
Biz mürəkkəb bir dövrdə və təhdidlərin, risklərin mövcud olduğu mürəkkəb bir regionda yaşayırıq.
Ona görə də ölkələrimizi bir-birinə bağlayan məsələlərin bütün spektri üzrə Rusiya ilə Azərbaycanın fəal
əməkdaşlığı sülhün, təhlükəsizliyin və sabit inkişafın təminatıdır. Ölkələrimiz çox dinamik inkişaf edir. İqtisadi
artım sürətinə görə yaxşı göstəricilərimiz var. Beləliklə, mən şübhə etmirəm ki, həm ölkələrimizin daha da artan
nüfuzu, həm müstəqil siyasət yeritmək imkanı, həm də iqtisadi azadlıq təbii ki, gələcəkdə regionda hadisələrin
inkişafını əvvəlcədən müəyyənləşdirəcək və artıq dediyim kimi, yalnız müsbət mənada kömək edəcəkdir.
Fəxri professor diplomunda qeyd edilmiş humanitar sahədə əməkdaşlıq da çox vacibdir.
Azərbaycanda biz hələ bir ölkədə yaşadığımız dövrdə mövcud olmuş bütün mehriban münasibətləri, əlaqələri,
ünsiyyətləri qoruyub saxlamışıq. Hazırda Rusiya ilə Azərbaycan arasında humanitar əməkdaşlıq müxtəlif
parametrlərlə və müxtəlif formalarla müəyyən edilir. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, Azərbaycanda rus dilində
təhsil verən 350-dən artıq məktəb vardır. Azərbaycanın dövlət universitetlərinin üçündə rus dili və ədəbiyyatı
fakültələri vardır. Rus dili və ədəbiyyatı məsələləri ilə, həmçinin bütün slavyan ölkələrinin mədəniyyətinin
öyrənilməsi ilə məşğul olan Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın məktəblərində yüz
mindən çox insan rus dilində təhsil alır. Milliyyətindən asılı olmayaraq, bizim ölkədə bütün insanların, bütün
vətəndaşların dövlət dilində danışması, yüksək keyfiyyətli təhsil alması üçün də hər cür imkan mövcuddur.
Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, bu, bizim uğurlu inkişafımızın ən mühüm
elementlərindən biridir. Ölkənin inkişaf səviyyəsini təkcə iqtisadi göstəricilərlə və ya təbii ehtiyatların olması ilə
ölçmək mümkün deyildir.
Ölkənin inkişafı həm intellektual potensial, həm tolerantlığın səviyyəsi, həm də ölkədə millətlərarası,
dinlərarası həmrəyliyin səviyyəsi deməkdir. Bu, ölkənin əsas millətinə mənsub olmayan insanların özlərini nə
dərəcədə rahat hiss etməsi deməkdir. İctimai-siyasi formasiyadan asılı olmayaraq, Azərbaycan üçün həmişə
səciyyəvi olmuş, hamıya məlum olan müsbət beynəlmiləlçilik ənənələri bütün bu istiqamətlərdə, indi də
qorunub saxlanmışdır və daha da artırılır. Beləliklə, bu, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına bizim ölkədə
özlərini öz evində olduğu kimi, bir ailə kimi hiss etməyə imkan verir və bu da Rusiya ilə bizim ikitərəfli
əməkdaşlığımızın mühüm elementidir.
Bəlkə də kiməsə qəribə görünəcək, amma hazırda Azərbaycanda rus dilində nəşr edilən qəzetlərin
sayı sovet dövründə olduğundan bir neçə dəfə çoxdur. Bu onu göstərir ki, həmin qəzetlərə tələbat var,
Azərbaycanda rus dili yaşayır və yaşayacaqdır. Heç şübhəsiz, Azərbaycanda MDU-nun filialının açılması,
burada tamamilə haqlı olaraq deyildiyi kimi, həm siyasi xarakterli addımdır, həm də ikitərəfli münasibətlərin
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möhkəmlənməsinə yönəlmiş addımdır. Bu, həm də bizim nəzərdə tutduğumuz bütün işlər üçün lazımi kadrları
daha fəal surətdə və səmərəli şəkildə hazırlaya bilməyimiz üçün ölkəmizdə dünyanın aparıcı ali məktəblərindən
birinin filialının yaradılmasına yönəlmiş addımdır.
Burada həm mənim haqqımda, həm də ölkəmiz haqqında çoxlu xoş sözlər deyildi, buna görə mən çox
minnətdaram. Bu gün Viktor Antonoviç Heydər Əlirza oğlu Əliyevlə görüşlərini də xatırladı. Burada deyildi ki,
onun təşəbbüsü ilə Azərbaycandan hər il minlərlə gənc müsabiqədənkənar şərtlərlə, - yəni onlar qəbul
imtahanlarını Bakıda verirdilər, - SSRİ-nin, o cümlədən Moskvanın aparıcı ali məktəblərinə göndərilirdi. İndi
biz müstəqil dövlət olaraq, həmin qərarın nə qədər müdrik olmasını və bizim potensialımızı nə qədər
zənginləşdirdiyini hər gün görürük. Moskva ali məktəblərinin məzunları indi Azərbaycanda həm biznesdə, həm
dövlət strukturlarında, həm də idarəetmə orqanlarında kifayət qədər möhkəm mövqe tuturlar. Təvazökarlıqdan
bir qədər uzaq səslənsə də, deməliyəm ki, ən ali dövlət vəzifəsində də Moskva ali məktəbinin məzunu işləyir.
İndi biz bütün bunları artıq yeni şərait nəzərə alınmaqla bərpa etmək istəyirik və bərpa edirik.
Prezidentin təsdiq etdiyi proqram bizim tələbələrin dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almasına yönəlmişdir və
ilk növbədə, həm də Rusiyanın aparıcı ali məktəblərini əhatə edir. Biz gələcəkdə səmərəli əməkdaşlığa ümid
edirik. Ümid edirik ki, gənclərimiz bundan sonra da MDU-ya daxil olacaq, burada oxuyacaq və ən yaxın
vaxtlarda birlikdə istifadəyə verməyi planlaşdırdığımız filial da ölkəmizdə güclü intellektual baza olacaqdır.
Hər bir ölkənin, hər bir millətin gələcəyini iqtisadiyyat deyil, təbii ehtiyatlar və hər hansı başqa
sahələr deyil, təhsil müəyyən edir. Müxtəlif dövrlərdə dövlətlərin inkişafına nəzər salsaq görərik ki, həmin
ölkələrin uğurlarını müəyyən edən təhsil, bilik, intellekt olmuşdur. Bu gün Rusiyada təhsilə yetirilən diqqət də
sizin ölkənizin bir neçə onillikdən sonrakı uğurlarının rəhnidir. Bəli, hamının çətinlikləri olmuşdur, SSRİ
dağılandan sonra biz hamımız mürəkkəb dövr yaşamışıq. İqtisadi kollaps, xüsusilə Azərbaycanda, kifayət qədər
ağır və ağrılı hiss olunmuşdur. Lakin indi, əsas iqtisadi və sosial çətinliklərin artıq geridə qaldığı və maliyyə
imkanları yarandığı bir şəraitdə biz Azərbaycanda məhz təhsilə çox böyük sərmayələr qoyuruq.
Deməliyəm ki, son 3-4 ildə Azərbaycanda 1200 ümumtəhsil məktəbi tikilmişdir. Yəqin ki, Rusiya
miqyasında bu, böyük göstərici deyil, lakin bizdə cəmi dörd min beş yüz məktəb olduğunu nəzərə alsaq, bu,
ümumiyyətlə, mühüm göstəricidir. Özü də onların hamısı kompyuterləşdirilmişdir, indi hamısı internetə
birləşdirilir və şagirdlər lap uşaqlıq dövründən gələcəyə yönəldilir.
Bizim büdcədə təhsil xərcləri ikinci yeri tutur. Ona görə ikinci yeri tutur ki, təəssüflər olsun, biz hələ
də müharibə vəziyyətindəyik və müdafiə xərcləri üstünlük təşkil edir. Lakin dövlət büdcəsinin 12 milyard
dollara bərabər olan xərclərinin 1 milyard dolları təhsilə sərf edilir. Biz gələcəkdə də bu həcmi artıracağıq, çünki
bu, gələcəyə qoyulan sərmayədir, xalqımızın uzunmüddətli gələcəyinə sərmayədir.
Rusiya və Azərbaycan enerji ehtiyatları ilə zəngin ölkələrdir və əlbəttə, əhalinin maddi rifahına,
iqtisadiyyatın tərəqqisinə və ölkələrimizin siyasi imkanlarına təsir müəyyən dərəcədə bu amillə şərtlənmişdir.
Lakin bütün bunlar müvəqqətidir. Təbii ehtiyatlar gec-tez tükənəcək və biz hətta yüz ildən sonra da olsa, bunun
baş verəcəyi vaxta hazır olmalıyıq. Biz gələcəyə baxmalıyıq, ölkəmizin 20-30 ildən sonra, 50 ildən sonra necə
olacağı barədə indidən düşünməliyik. Bundan ötrü ən başlıcası, intellektual səviyyə və təhsilin səviyyəsidir.
İnanın, indi mən bu sözləri bu cür yüksək mükafat aldığıma görə və MDU-nun tribunasından çıxış etdiyimə
görə demirəm. Mən bunu həmişə deyirəm. Bunu Bakıda da deyirəm, ölkəmizin kəndlərində və qəsəbələrində
də, Nazirlər Kabinetinin iclaslarında da deyirəm. Çünki əminəm ki, bu, ölkəmizin inkişafının əsasıdır.
Bu gün bu mükafatı almaq mənə çox xoşdur. Mən 15 il Moskvada olmuşam, ailəmlə birlikdə, ondan
əvvəl isə tələbə ikən burada yaşamışam. O dövr yaxşı illər idi, gənclik illəri idi. Mənim burada dostlarım
çoxdur, sevdiyim və hörmət etdiyim insanlar çoxdur və hər dəfə Moskvada olmaq məndən ötrü xüsusi bir
hadisədir. Azərbaycanın Prezidenti kimi mən ildə bir neçə dəfə Rusiyada, Moskvada oluram və bu səfərlər,
görüşlər, əlaqələr sayəsində bizim münasibətlərimiz daha da möhkəmlənir.
Bu gün, ölkələrimiz iqtisadi asılılıq və siyasi asılılıq dövrünü müəyyən dərəcədə aradan qaldırdıqdan
sonra, biz, necə deyərlər, ayağa qalxandan sonra gələcəyə daha böyük nikbinliklə baxırıq. Burada bizim
həmyerlimiz, bakılı öz çıxışında Azərbaycanın iqtisadi sahədə qazandığı uğurlardan da danışdı. Bu, doğrudan da
belədir. Son üç ildə biz iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturuq, bu göstərici ildə 20-30
faiz təşkil edir. Dörd ildə - 2004-2007-ci illərdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi 96 faiz, demək
olar, iki dəfə artmışdır. Çox güman ki, bu il də artım göstəricisi təxminən eyni səviyyədə olacaqdır. Sənaye
istehsalının həcmi də iki dəfəyə qədər artmışdır. Azərbaycanda 650 min iş yeri yaradılmışdır. Əhalisinin sayı
səkkiz milyon yarım olan ölkə üçün bu, mühüm göstəricidir.
Dörd ildə biz yoxsulluğa qarşı mübarizə proqramını uğurla həyata keçiririk. Yoxsulluğun səviyyəsi
2003-cü ildəki 49 faizdən 2008-ci ilin əvvəlində 16 faizə düşmüşdür. Əminəm ki, lap yaxın illərdə biz bu
biabırçı vəziyyətə, bütün iqtisadiyyatın kollaps vəziyyətində, ölkənin hərtərəfli – həm siyasi, həm iqtisadi, həm
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də sosial böhran içində olduğu, istehsalın tənəzzül etdiyi və açığını deyək ki, bütövlükdə ölkəmizin müstəqil
dövlət kimi gələcəyi sual altında olduğu 90-cı illərin bu ağır mirasına son qoyacağıq.
1990-cı illərin əvvəli və müstəqillik əldə edildiyi vaxt Azərbaycan üçün son dərəcə ağrılı dövr idi. Biz
1991-ci ildə müstəqillik əldə etdik və 1993-cü ildə onu az qala itirəcəkdik. Ölkədə vətəndaş müharibəsi və
Ermənistan tərəfindən təcavüz başlanmışdı və bütün bu amillər, əslində, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
inkişaf edib-etməyəcəyi məsələsini sual altında qoymuşdu.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyüklüyü məhz ondadır ki, 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlməklə o,
ölkəni bu bəladan xilas etdi, onu inkişaf və sabitlik yoluna çıxardı. Artıq qeyd etdiyim kimi, indi Azərbaycan
iqtisadi artım sürətinə görə dünyada liderdir.
Əlbəttə, hələ problemlər çoxdur, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün hələ çox iş görmək lazımdır.
İndiyə qədər əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizi qane edə bilməz. Hətta iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsinə və
insanların maddi rifahının yaxşılaşmasına baxmayaraq, sosial problemlər kifayət qədər çoxdur. Keçmiş SSRİnin bütün başqa ölkələrində olduğu kimi. Lakin əsas odur ki, həmin məsələlərin həll edilməsi siyasəti var, hansı
istiqamətdə hərəkət etdiyimizi və necə inkişaf etməli olduğumuzu nəinki qarşıdakı bir il üçün, hətta onilliklər
üçün də əvvəlcədən təsəvvür edirik. Güclü intellektual potensial yaradılır. İndi burada oxuyan gənclər isə, hətta
qalıb Moskvada işləsələr belə, yenə də bizim elçilərimiz olacaqlar.
Mən prezident proqramımı həyata keçirməyə başlayanda, - deyəsən, bu o qədər də düzgün olmadı,
daha doğrusu, Heydər Əliyevin 70-ci illərdə həyata keçirdiyi proqramı indi, yeni şəraitdə bərpa edərək, gəncləri
xaricdə təhsil almağa göndərəndə müxtəlif təkliflər daxil olmağa başladı: dövlət onlar üçün pul ödəyəcək, onlar
isə Avropaya, Rusiyaya gedəcək və sonra qayıtmayacaqlar, buna görə də gəlin onlardan nəinki iltizam, lap girov
alaq. Qoy onlar sonradan qayıtmaq üçün nəyisə girov qoysunlar. Amma, açığını deyim ki, məsələyə bu cür
yanaşma məni şoka saldı. Biz gənclərə şərait yaratmaq istəyirik ki, onlar yaxşı təhsil alsınlar. Əgər bugünkü
gənc təhsil alandan sonra hesab edərsə ki, təhsil aldığı yerdə qalıb yaşaması və işləməsi daha yaxşı olar, deməli
belə də olmalıdır, onu zorla geriyə çəkmək, onun həyatını qırmaq və planlarını pozmaq yalnız mənfi nəticələrə
gətirib çıxarar.
Biz Azərbaycanda elə şərait yaratmalıyıq ki, gənc özü Vətəninə qayıtmaq istəsin. Vətəndə həyat
şəraiti, əmək haqqı, xidmətlərin, infrastrukturun, rahatlığın səviyyəsi xaricdəki kimi olsa, əlbəttə qayıdacaqlar,
çünki bizim gənclərin hamısı kifayət qədər vətənpərvərdir. Ona görə də hətta kimsə dərhal qayıtmasa belə, hər
halda, nə vaxtsa qayıdacaq, harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər halda, öz xalqına, öz ölkəsinə xidmət
edəcəkdir. Ola bilsin ki, bu, Azərbaycanı məhz başqa ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada yaşayan
nümayəndələrimiz hesabına heç də az möhkəmlətməyəcəkdir. Bu, Azərbaycanı möhkəmlədəcək və ona kömək
edəcəkdir. Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılara necə kömək ediriksə, onlar da öz fəaliyyətləri ilə bizə o cür
kömək edəcəklər. Rusiyada da artıq bir neçə ildir ki, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi mövcuddur, tələbə
klubları var və yəqin ki, gələcəkdə Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin gənclik təşkilatları da inkişaf
edəcəkdir.
Beləliklə, bütün bunlar yalnız müsbət işlərə, yalnız xeyirxahlığa xidmət edəcəkdir. Bu, praktiki təhsil
sahəsində də belədir, əlaqələr baxımından da. Xalqlarımız arasında əlaqələr qorunub saxlanacaqdır. Axı, sirr
deyil ki, 16 il ərzində çox şeyi qoruyub saxlaya bilsək də, bəzi şeyləri itirmişik. Yeni nəsil, indi 15-20 yaşı olan
gənclər bir ölkədə yaşamayıblar. Deməli, onların MDB-nin başqa ölkələrindəki yaşıdları ilə qarşılıqlı
münasibətlərinin səviyyəsi, istər-istəməz, bizim dövrdəki kimi ola bilməz. Bundan ötrü məhz əlaqələr, birgə
təhsil, birgə layihələr, konfranslar, seminarlar olmalıdır. Mən fürsətdən istifadə edib dostlarımızı –
həmyerlilərimizi də, başqalarını da Bakıya tez-tez gəlməyə dəvət etmək istəyirəm. Mən bu gün Viktor
Antonoviçi də dəvət etmişəm və bu dəvətimi bir daha təsdiqləyirəm. Bu cür əlaqələr nə qədər tez-tez olsa, biz nə
qədər çox görüşsək, işlərimiz bir o qədər yaxşı gedəcək, münasibətlərimiz bir o qədər möhkəmlənəcək və hər
şey qat-qat səmərəli olacaqdır. Ona görə ki, ölkələr arasında münasibətləri formalaşdıran təkcə prezidentlər
deyil, hərçənd, ən böyük məsuliyyət onların üzərinə düşür. Bu münasibətlər həm də vətəndaş cəmiyyəti
tərəfindən, professorlar, ziyalılar, cəmiyyətin elitası tərəfindən formalaşır.
Professorlar, müəllimlər hər bir cəmiyyətin elitasıdır, bu insanlar ölkənin inkişafını, onun gələcəyini
müəyyən edirlər.
Ona görə də bir daha demək istəyirəm, bu gün burada olmaq mənə çox xoşdur, bu fəxri diplomu
almaq çox böyük şərəfdir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bu şərəfə layiq görülməyimə əsas verən amillər mənim
fəaliyyətimdə həmişə olacaqdır və mən Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün,
ölkələrimiz arasında humanitar əməkdaşlığın davam etməsi üçün bundan sonra da səy göstərəcəyəm.
Mənə ünvanlanmış xoş sözlərinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm və sizin hamınıza ən xoş
arzularımı bildirir, firavanlıq və səadət diləyirəm.
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VARŞAVADA AZƏRBAYCAN VƏ POLŞA PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Varşava şəhəri,
26 fevral 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, ilk növbədə mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə
öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Mən bu gün çox məmnunam ki, biz Sizinlə çox səmərəli danışıqlar apardıq, geniş fikir mübadiləsi
etdik. Mən böyük məmnuniyyətlə Polşaya yenidən səfər edirəm və Polşa dövlətinin ali ordenini mənə təqdim
etdiyinizə görə, məni bu ordenlə təltif etdiyinizə görə Sizə bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən bundan sonra da öz fəaliyyətimdə Polşa-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafında fəal rol oynayacağam. Çalışacağam ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin,
dərinləşsin və xalqlarımız bir-birinə daha da yaxın olsunlar.
Biz haqlı olaraq bu münasibətləri strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi qiymətləndiririk. Bizim
aramızda çox güclü siyasi dialoq aparılır. Cənab Prezident, bizim Sizinlə görüşlərimiz mütəmadi xarakter
daşıyır. Bakıda, Varşavada, digər şəhərlərdə biz mütəmadi qaydada görüşürük, ikitərəfli və regional məsələləri
müzakirə edirik. Müzakirə olunan məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür.
Bizim iqtisadi əlaqələrimizin inkişafı üçün də çox gözəl perspektivlər var. Mən əminəm ki, bu səfər
və səfərin nəticələri bu sahədə də əməkdaşlığın dərinləşməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Hörmətli cənab Prezident, bu gün biz sizinlə iki ölkə arasında siyasi Bəyannaməni imzaladıq. Bu
Bəyannamədə ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektləri öz əksini tapıbdır. Bəyannamə gələcək əməkdaşlıq üçün
çox gözəl sənəddir. Xüsusilə Bəyannamədə və Sizin bugünkü çıxışlarınızda səslənən və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə aid olan məsələlər bizdə xüsusi məmnunluq hissi oyadır.
Polşa bütün dövrlərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun şəkildə, ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasının tərəfdarı olmuşdur. Siz bu
mövqeyi bu gün də təkrarladınız. Bu, münaqişənin həlli üçün çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
toxunulmazdır, danışıqlar predmeti olmayıb və olmayacaqdır. Məsələ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır və beynəlxalq dəstək, dünyanın aparıcı ölkələrinin bu barədəki mövqeləri, əlbəttə,
məsələnin həlli üçün gözəl şərait yaradır.
Azərbaycanlılar münaqişə zamanı etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalmışdır. Bir milyondan artıq
azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından zorla çıxarılmışdır. Onu da deyə bilərəm ki, düz 16 il bundan əvvəl 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparması qeydə alınmışdır.
Məhz o gün Azərbaycan şəhəri Xocalı Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdır və azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı törədilmişdir. O gecə 600-dən çox dinc insan qətlə yetirilmişdir. Onlardan 63-ü uşaq, 106-sı isə qadın
olmuşdur. Bu, çox böyük cinayətdir. Biz, əlbəttə, danışıqlar zamanı öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik
və çalışacağıq ki, məsələ öz həllini tapsın. Bayaq qeyd etdiyim kimi, ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində.
Hazırda bizim aramızda çox geniş enerji dialoqu aparılır. Sizin təşəbbüsünüzlə keçən ilin may ayında
Krakovda keçirilən birinci enerji sammitinin nəticələri çox ümidverici olmuşdur. Ondan sonra biz Litvada
görüşdük. Bu il yenə də görüşəcəyik və enerji sahəsində əməkdaşlıq, əlbəttə, həm iki ölkə arasında
münasibətlərə çox gözəl təsir göstərir, həm də regional əməkdaşlıq məsələlərində öz müsbət rolunu oynayır.
Biz indi Xəzər dənizi-Qara dəniz-Baltik dənizi əməkdaşlıq çərçivələrini müəyyən edirik və bu
istiqamətdə enerji amili, əlbəttə, mühüm rol oynayır. Azərbaycan həm neft, həm də qaz hasil və ixrac edən
ölkəyə çevrilmişdir. Bizim zəngin yataqlarımızdakı neft-qaz artıq dünya bazarlarına, o cümlədən Avropa İttifaqı
bazarına çatdırılmışdır. Gələcəkdə biz öz hasilatımızı daha da artıracağıq. Bu il Azərbaycanda neftin hasilatı 53
milyon ton olacaqdır. Qazın təhvil verilməsi təxminən 18 milyard kubmetr olacaqdır. Amma, əlbəttə, potensial
daha da böyükdür və bu sahədə, xüsusilə qaz sahəsində əməkdaşlıqda həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar
fəal iştirak etməlidir və iki tərəfin maraqları maksimum dərəcədə müəyyən olunmalıdır. Bu sahədə çox güclü
koordinasiya işləri aparılmalıdır. Deyə bilərəm ki, cənab Prezident, sizin təşəbbüsünüzlə Krakov sammitinin
əsas mahiyyəti, əsas müsbət cəhətləri məhz onda idi ki, biz, bir neçə ölkənin prezidentləri bir araya gəldik və
beləliklə, gələcək inkişaf parametrlərini müəyyən etdik. Növbəti mərhələdə biz artıq praktiki işlərə keçməliyik
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və mən şübhə etmirəm ki, bu sahədə də əldə ediləcək uğurlar müsbət olacaq və regional əməkdaşlığa çox gözəl
təkan verəcəkdir.
Bizim aramızda olan münasibətlər çoxşaxəlidir. Həm iqtisadi, həm energetika, həm siyasi, həm də
humanitar sahədə çox gözəl perspektivlərimiz var. Biz dost ölkələrik, strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində öz
münasibətlərimizi qururuq və bundan sonra da çalışacağıq ki, bu münasibətləri yüksək səviyyədə saxlayaq.
Mən aparılan danışıqlardan çox razıyam. Onlar çox uğurlu olmuşdur. Əminəm ki, bu danışıqlar və
gələcək görüşlərimiz ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün çox mühüm vasitə olacaq və Polşa-Azərbaycan
dostluğu davam edəcəkdir.
Cənab Prezident, bizə göstərdiyiniz bu qonaqpərvərliyə görə, məni Polşanın yüksək dövlət mükafatı
ilə təltif etdiyinizə görə sizə bir daha minnətdaram.
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AZƏRBAYCAN VƏ POLŞA PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ BƏYANNAMƏSİ
Varşava şəhəri,
26 fevral 2008-ci il
Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Polşa Respublikası Prezidenti Beynəlxalq məsələlərdə
əməkdaşlıq da daxil olmaqla, Azərbaycan və Polşa arasında ümumi maraq kəsb edən sahələrdə ikitərəfli
əlaqələr və əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri barədə faydalı fikir mübadiləsinə istinad edərək,
İki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın daha da inkişafı və genişləndirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hazırkı səfərinin vacibliyini, o cümlədən iki dövlətin rəsmiləri arasında
gələcək yüksək səviyyəli görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq,
Hər iki ölkə beynəlxalq aləmdəki mühüm məsələlərlə bağlı oxşar və ya çox yaxın mövqelərinin
olması faktı və strateji tərəfdaşlıq və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün aralarındakı ikitərəfli əlaqələri bərabərlik,
qarşılıqlı etimad və anlaşma əsasında inkişaf etdirmək zərurəti mövqeyindən çıxış etdiklərini vurğulayaraq,
Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normalarına, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Nizamnaməsində əks olunmuş məqsəd və prinsiplərə sadiqliklərini təsdiq edərək,
Münaqişələrin dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət və
riayət əsasında, BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq, sülh yolu ilə həllini dəstəklədiklərini qeyd edərək,
Hər iki Tərəfin siyasi, iqtisadi, mədəni, elmi və humanitar əməkdaşlıq, o cümlədən qarşılıqlı səmərə
verə biləcək digər sahələrdə faydalı əlaqələri inkişaf etdirməyə mövcud potensial və hazırlıqlarını
məmnuniyyətlə qeyd edərək,
Ümumi iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək və genişləndirməyin ən mühüm komponenti kimi
Azərbaycan-Polşa ticarət mübadiləsinin genişləndirilməsi və diversifikasiya edilməsinin əhəmiyyətini xüsusilə
vurğulayaraq,
Enerji resurslarının beynəlxalq bazarlara etibarlı çıxışını təmin etmək və enerji əməkdaşlığını təşviq
etməkdə güclü, qarşılıqlı maraqlara malik olaraq, aşağıdakıları bəyan edirlər:
1. Tərəflər strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirmək məqsədilə qarşılıqlı maraq doğuran siyasi və
iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsi, regional və qlobal təhlükəsizliyin gücləndirilməsi
üzrə dialoq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparmaq barədə hazırlıqlarını
təsdiqlədilər. Tərəflər əlaqələrini qanunun aliliyi, demokratiya, insan hüquqları və bazar iqtisadiyyatı kimi
dəyərlər əsasında inkişaf etdirmək öhdəliklərini qeyd edirlər.
2. Tərəflər BMT, ATƏT, GUAM və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqlarının
səmərəliliyini artırmaq istiqamətində səylərini davam etdirəcəklər.
3. Avropada təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərin güc yolu ilə dəyişdirilməsinin qəbul edilməzliyinə dair mövqelərini təsdiq edərək, Tərəflər
qeyd etdilər ki, beynəlxalq birliyin, o cümlədən Avropa dövlətlərinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə,
dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə təhlükə törədən təcavüz aktlarına qarşı səylərinin birləşdirilməsi
qlobal təhlükəsizliyin təmin edilməsinin mühüm amilidir.
4. Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və
ATƏT-in Lissabon Sammitinin üç prinsipinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət əsasında sülh yolu ilə həllinin əhəmiyyətini vurğuladılar.
5. Tərəflər sülh əməliyyatları, silahlı qüvvələrə demokratik nəzarət, müdafiə və təhlükəsizlik
sektorunda islahatlar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədilə, Avratlantika Tərəfdaşlıq Şurası və
NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində sıx əməkdaşlığı dəstəklədiklərini ifadə etdilər.
6. Tərəflər Azərbaycanın Avropa təsisatlarına inteqrasiyasının inkişafı baxımından Avropa Qonşuluq
Siyasətinin həyata keçirilməsinin, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında Fəaliyyət Planının qəbul edilməsinin
əhəmiyyətini qeyd etdilər və iki dövlət arasında bu sahədə fəal əməkdaşlığı dəstəklədilər. Bu kontekstdə,
Tərəflər 2007-ci il 1 mart tarixində Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi
və Polşa Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında Avropaya inteqrasiya üçün 2007-2008-ci illərdə
əməkdaşlıq haqqında Memorandumu”n əhəmiyyətini vurğuladılar və bu sənədin həyata keçirilməsi
istiqamətində növbəti addımların atılması niyyətlərini ifadə etdilər.
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7. Tərəflər ikitərəfli əlaqələrin və regional sabitliyin genişləndirilməsi üçün regional əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğuladılar. Bu kontekstdə, onlar Polşa-GUAM tərəfdaşlığını alqışladılar və “V4+” mexanizmləri
vasitəsilə Azərbaycan və Vişeqrad qrupu arasında sıx əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladılar.
8. Polşa tərəfi Azərbaycan Respublikası tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi islahatların əhəmiyyətini
vurğulayaraq, onun DTT-yə üzv olmaq niyyətini dəstəkləyir və Azərbaycanın DTT ilə danışıqlar prosesində
texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu ifadə etdi.
9. Tərəflər Avropa enerji təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini vurğuladılar və bununla əlaqədar, Avropanın
enerji tələbatının təmin edilməsində Xəzər dənizi regionunun enerji ehtiyatlarının artan rolunu xüsusilə qeyd
etdilər. Bu kontekstdə, Tərəflər Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin həyata
keçirilməsinin strateji əhəmiyyətini qeyd edərək, Xəzər neftinin Avropa və dünya bazarlarına tranziti üçün
dəhliz layihəsinə öz (Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk) dəstəklərini ifadə etdilər. Tərəflər yeni enerji layihələrini
həyata keçirəcəklərini, xüsusilə Xəzər dənizindən Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Ukrayna və Polşa
Respublikası vasitəsilə Avropa və beynəlxalq bazarlara nəqliyyat sistemi imkanlarını araşdıraraq yeni Sarmatia
konsorsiumunun yaradılmasını məmnuniyyətlə qeyd edirlər. Bu baxımdan Tərəflər cari ilin may ayında Kiyev
şəhərində keçiriləcək növbəti Enerji Sammitinin əhəmiyyətini vurğuladılar.
10. Tərəflər tranzit azadlığı və qeyri-ayrıseçkilik prinsipləri əsasında Azərbaycan Respublikasında və
Xəzər dənizi regionunda hasil olunan təbii qazın müvafiq ölkələr vasitəsilə Avropa istehlakçılarına
məhdudlaşdırılmayan və iqtisadi cəhətdən cəlbedici tranzitinin təmin edilməsi üzrə əməkdaşlıq edəcəklər.
11. Tərəflər Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizini inkişaf etdirmək üçün bütün nəqliyyat vasitələri
sahəsində ikitərəfli və regional səviyyədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi zərurətini dəstəkləyirlər. Tərəflər
Cənubi Qafqazı Mərkəzi və Şərqi Avropa regionları ilə birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizinin elementini təşkil edən
infrastruktur layihələrinin inkişafının əhəmiyyətini qeyd etdilər.
12. Tərəflər enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin təxirəsalınmaz zərurətini etiraf edərək və ətraf
mühitin mühafizəsini ən vacib tapşırıq kimi nəzərdən keçirərək, BMT-nin bütün üzv dövlətlərini qlobal
istiləşmənin və onun bəşəriyyətə vura biləcəyi zərərli fəsadların azaldılması istiqamətində birgə səy göstərməyə
çağırırlar. Bununla əlaqədar, Tərəflər bütün dövlətlərin, azad bazar şərtləri əsasında, enerji resurslarına sərbəst
çıxışının zəruriliyini bir daha təsdiq etdilər.
13. Tərəflər hərbi və hərbi-texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq edəcək və hər iki dövlətin müvafiq
qurumları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə yardım edəcəklər.
14. Tərəflər hər iki dövlət arasında ticarətin həcmi və iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsinin
iqtisadiyyatlarının imkanlarına və potensialına uyğun şəkildə artırılması və sərmayələrin təşviqi də daxil
olmaqla, hər növ biznes fəaliyyəti üçün əlverişli hüquqi, institusional və digər şəraitin təmin edilməsi barədə
əlavə tədbirlər görəcəklər.
15. Tərəflər təhsil, mədəni, texnoloji və elmi sahələrdə əlaqələrin inkişafını müvafiq qurumlar
arasında birbaşa əməkdaşlığı, böyük universitet əməkdaşlığını, daha çox tələbə və məktəbli mübadiləsi
proqramlarını və bu sahələrdə digər birgə layihələri həyata keçirməklə həvəsləndirəcəklər.
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VARŞAVADA POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEX KAÇİNSKİNİN ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Varşava şəhəri,
26 fevral 2008-ci il
Çox hörmətli cənab Prezident!
Çox hörmətli xanım Kaçinski!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, ilk növbədə, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə
öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu gün bizim aramızda müzakirə olunan məsələlər bir daha onu
göstərdi ki, bir çox ikitərəfli və regional məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Bu da təbiidir, çünki
bizim ölkələr və xalqlar bir-birinə çox yaxındır və son illər ərzində çox uğurlu əməkdaşlıq edirlər.
Xalqlarımız arasında əməkdaşlığın çox böyük tarixi vardır. Polşa nümayəndələri müxtəlif dövrlərdə
Azərbaycanda çalışmış, yaratmış, Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr vermişlər. 1918-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti yarananda Azərbaycan Milli Ordusunun qərargah rəisi polyak idi. Polyak neft mühəndisləri,
memarlar Azərbaycanın inkişafına çox dəyərli töhfələr vermişlər. Eyni zamanda, Azərbaycan nümayəndələri də
Polşanın inkişafında öz əməyini göstərmişlər.
Üç il bundan əvvəl biz Sizinlə bərabər, - Siz o vaxt Varşava şəhərinin meri idiniz, - Varşava üsyanı
muzeyinin həyətində azərbaycanlı zabitlərin şərəfinə ucaldılmış memorial abidənin açılışında iştirak etmişdik.
Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bu gün bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. Bu ifadə
bütün sahələri əhatə edir, siyasi dialoq çox yüksək səviyyədədir. Biz qısa müddət ərzində Sizinlə dəfələrlə
görüşmüşük. İqtisadi əlaqələr genişlənir və humanitar sahədə də əməkdaşlıq çox ümidvericidir.
Cənab Prezident, Sizin təşəbbüsünüzlə keçən ilin may ayında Krakovda enerji zirvə görüşü
keçirilmişdir ki, bu da ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərdə mühüm bir hadisə idi. Sizin Krakov təşəbbüsünüz
artıq bu gün yeni razılaşmaların əldə edilməsinə imkan verir və gələcəkdə energetika sahəsində əməkdaşlığın
çox güclü bir dayaq nöqtəsidir. Polşa enerji sahəsində bizim üçün çox dəyərli və vacib tərəfdaşdır. Mən əminəm
ki, nəzərdə tutulmuş bütün planlar həyatda öz əksini tapacaqdır.
Azərbaycanın Avratlantik strukturlara inteqrasiya siyasəti də Polşa rəhbərliyi tərəfindən həmişə
dəstəklənmişdir. Azərbaycan hazırda NATO ilə fərdi əməkdaşlıq proqramının icrası ilə məşğuldur, eyni
zamanda, Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə daxil edilmişdir və bu iki istiqamətdə biz Polşanın
dəstəyini daim hiss edirik. Polşa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görür və bu mövqe Azərbaycan tərəfindən çox yüksək
qiymətləndirilir.
Bizim strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimizin bütün əlamətləri bu gün Sizinlə imzaladığımız siyasi
Bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Əminəm ki, mənim səfərimdən sonra bizim münasibətlərimiz yeni yüksək
pilləyə qalxacaqdır və Polşa ilə Azərbaycanın dostluq münasibətləri davam etdiriləcək və bölgədə öz müsbət
təsirini göstərməyə davam edəcəkdir.
Mən onu da qeyd etmək istəyirəm və əmənəm ki, cənab Prezident, mənimlə razılaşarsınız, bizim
aramızda şəxsi münasibətlər də çox yüksək səviyyədədir. Deyə bilərəm ki, bizi dostluq əlaqələri bağlayır və bu
da iki ölkə arasında gələcək əməkdaşlıq üçün çox vacib olan bir məsələdir.
Mənim üçün böyük şərəfdir ki, Siz bu gün məni Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında
gördüyüm işlərə görə Polşa dövlətinin yüksək ordeni ilə təltif etmisiniz. Mən buna görə Sizə bir daha öz
minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Prezident, mən bu badələri Sizin şərəfinizə, xanım Kaçinskinin şərəfinə, polyak xalqının
xoşbəxtliyi və rifahı şərəfinə qaldırıram.
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BAKIDA MÜQƏDDƏS MƏRYƏM ANA KATOLİK KİLSƏSİNİN
RƏSMİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
7 mart 2008-ci il
Hörmətli cənab kardinal Bertone!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli din xadimləri!
Mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram, bütün qonaqlara Azərbaycana “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Bu gün bizim həyatımızda çox əlamətdar və unudulmaz bir gündür. Azərbaycanda katolik kilsəsi açılır
və mən bu münasibətlə Azərbaycanda yaşayan bütün katolikləri ürəkdən təbrik edirəm. Bu hadisə onu göstərir
ki, Azərbaycanda dinlərarası münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Bu sahədə görülən işlər, tədbirlər
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına xidmət göstərir. Çünki hər bir ölkənin normal, uğurlu inkişafı üçün iqtisadi
və siyasi uğurlarla bərabər, sülh olmalıdır, əmin-amanlıq, sabitlik olmalıdır, millətlərarası və dinlərarası
münasibətlər yaxşı səviyyədə olmalıdır. Biz bütün bunları Azərbaycanda görürük. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu
bütün başqa xalqlarla mehribanlıq şəraitində yaşamışdır, Azərbaycanda, Azərbaycanın tarixində heç vaxt milli,
yaxud da dini zəmində nəinki münaqişə, hətta narazılıq da olmamışdır. Azərbaycanda yaşayan insanlar bütün
bunları çox yaxşı bilirlər. Əlbəttə, burada dövlət siyasətinin çox önəmli rolu vardır. Eyni zamanda,
Azərbaycanda yaşayan insanların qəlbində olan qardaşlıq, mehribanlıq duyğuları çox mühüm rol oynayır.
Biz bu gün hörmətli dövlət katibi ilə Vatikan-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif sahələrini müzakirə
etdik. Biz ümumiyyətlə, bu səfərə çox böyük diqqət göstəririk və qiymət veririk. Çünki bu onu göstərir ki,
Vatikanla Azərbaycan arasında mövcud olan möhkəm əlaqələr daha da möhkəmlənir. Bu əlaqələrin inkişafında
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Vatikana 1997-ci ildə etdiyi səfəri xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm. O səfərdən sonra münasibətlər, demək olar ki, yeni pilləyə qalxmışdır. Şübhəsiz ki, 2002-ci ildə
Roma Papası II İoann Pavelin Azərbaycana tarixi səfəri də bu münasibətlərin inkişafında çox böyük rol
oynamışdır. Biz hamımız həmin səfəri yaxşı xatırlayırıq. O, doğrudan da tarixi bir səfər idi və bir daha göstərdi
ki, Azərbaycan, müstəqil ölkəmiz bütün istiqamətlərdə böyük uğurlara nail olubdur. Eyni zamanda və ilk
növbədə, millətindən, dinindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan bütün insanlar eyni hüquqlara
malikdirlər, bərabərdirlər və bu, ölkəmizin gələcəyi üçün çox vacib amildir.
Mən Vatikana öz səfərimi də xatırlayıram. 2005-ci ildə Vatikanda olarkən orada keçirilən danışıqlar,
müzakirələr bir daha imkan verdi ki, ikitərəfli münasibətlərimizi təhlil edək. Bugünkü tədbirin baş verməsi üçün
o vaxt lazımi tədbirlər görülmüşdü. Bakıda kilsənin tikintisi üçün çox gözəl yer ayrılmışdır və qısa müddət
ərzində gözəl kilsə tikilmişdir. Mən bu hadisəyə müxtəlif aspektlərdən yanaşıram. İlk növbədə, bu gün
Azərbaycanda yaşayan katoliklərin bayramıdır. Katolik kilsəsinin fəaliyyətə başlaması onların böyük
bayramıdır. Digər tərəfdən, bu, tarixi həqiqətin bərpasıdır. Çünki biz bilirik ki, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda katolik kilsəsi tikilmişdir, lakin bolşevik inqilabından sonra o, dağıdılmışdır. Bu gün kilsənin
tikilib istifadəyə verilməsi o tarixi həqiqətin bərpası deməkdir. Digər tərəfdən, əminəm, dünyada yaşayan bütün
katoliklər üçün çox vacib və əlamətdar hadisədir ki, Azərbaycanda bu kilsə tikilibdir. Bu, bir daha onu göstərir
ki, Azərbaycanda dini dözümlülük, dini tolerantlıq çox yüksək səviyyədədir. Bu, bizim böyük sərvətimizdir.
Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin nümayəndələrinin bir ailə kimi, qardaşlıq, mehribanlıq şəraitində
yaşaması bizim ölkəmizi gücləndirir. Ölkəni gücləndirən müxtəlif amillər var. Həm siyasi nüfuz, həm iqtisadi
potensial, həm sosial məsələlərin həlli və həm də digər məsələlər. Ancaq millətlərarası münasibətlər, xüsusilə
çoxmillətli ölkələrdə çox böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələdir.
Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Biz bununla fəxr edirik və Azərbaycanda yaşayan bütün milli azlıqlara
öz qayğımızı göstəririk və bundan sonra da göstərəcəyik. Azərbaycan o ölkədir ki, burada bütün dinlər sərbəst
fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, din dövlətdən ayrıdır, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və bu da bizim üçün çox
vacib olan məsələdir. Biz bütün dinlərə böyük hörmətlə yanaşırıq və Azərbaycanda bütün dinlərin fəaliyyəti
üçün şərait var.
Bir daha demək istəyirəm ki, hesab edirəm, bugünkü hadisə gələcək üçün də çox mühüm rol
oynayacaqdır. Azərbaycanın gələcək inkişafı, dünya birliyinə inteqrasiyası, Avropa ilə olan gözəl
münasibətlərinin davam etdirilməsi, Avropa İttifaqının qonşuluq siyasəti çərçivəsində uğurlu fəaliyyətin davam
etdirilməsi üçün bu hadisə çox vacib rol oynayır. Əlbəttə, yenə deyirəm, ilk növbədə, Azərbaycanda yaşayan
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katoliklər üçün bu gün böyük bayramdır. Mən bu bayram münasibətilə bütün katolikləri təbrik etmək istəyirəm.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz kilsənin tikilməsinə çox böyük diqqət göstərmişik - həm yerin
seçilməsində, həm də lazımi sənədlərin hazırlanmasında. Mən çox şadam ki, bu gün biz hörmətli kardinal
Bertone həzrətləri ilə bərabər bu kilsənin açılışında iştirak edirik. Bir daha demək istəyirəm ki, bundan sonra da
Azərbaycanda bütün millətlər dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunacaqlar. Azərbaycanda bundan sonra da heç
vaxt nə milli, nə də dini zəmində heç bir problem olmayacaqdır. Bütün milli azlıqlar bizim qardaşlarımızdır.
Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələri bizim qardaşlarımızdır və bu qardaşlıq davam
etdiriləcəkdir. Azərbaycan dostluq ölkəsidir, qardaşlıq ölkəsidir. Azərbaycan o ölkədir ki, uğurla inkişaf edir,
irəliyə baxır və tərəqqi yolunu seçibdir.
Əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN VƏ BOLQARISTAN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
10 mart 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, cənab Prezident, mən Sizi və nümayəndə heyətini Azərbaycanda səmimiyyətlə
salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmisiniz!
Bizim aramızda başlanan və uğurla davam etdirilən siyasi dialoq iki ölkə arasında münasibətlərin
inkişafına çox güclü təkan vermişdir. Biz bir müddət bundan əvvəl qarşılıqlı rəsmi səfərlər etmişdik və o
səfərlər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edən çoxsaylı sənədlər imzalanmışdır.
Bu gün Siz Azərbaycanda işgüzar səfərdəsiniz. Bu da çox gözəl əlamətdir və onu göstərir ki, bizim
aramızda olan əlaqələr çox möhkəm xarakter daşıyır. Bugünkü görüşdə müzakirə olunan məsələlər bir daha onu
göstərir ki, Bolqarıstan-Azərbaycan münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Biz ikitərəfli formatda çox geniş
müzakirələr aparmışıq. Həm siyasi, həm iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün lazımi tədbirlərin görülməsi barədə
müvafiq göstərişlər vermişik. Siyasi sahədə münasibətlər həm ikitərəfli formatda çox yüksək səviyyədədir, həm
də Avropa İttifaqının üzvü kimi Bolqarıstan Azərbaycanın Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasətinə
qoşulması ilə əlaqədar bizə öz dəstəyini göstərir. Eyni zamanda, iqtisadi münasibətlərin inkişafı üçün gözəl
potensial mövcuddur. Həm Bolqarıstan, həm də Azərbaycan iqtisadi cəhətdən çox sürətlə inkişaf edən
ölkələrdir. Əlbəttə ki, artan iqtisadi imkanlarımız qarşılıqlı ticarətin, qarşılıqlı investisiyaların davam
etdirilməsinə kömək göstərəcəkdir.
Biz bu gün humanitar sahədə münasibətlərin təhlilini aparmışıq və bu sahədə də münasibətlərin
hərtərəfli inkişafı üçün çox gözəl imkanlar var.
Bu gün, eyni zamanda, bizi narahat edən məsələlər də müzakirə edildi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları müzakirə olundu və Azərbaycan bir daha öz mövqeyini bəyan etdi ki, bu
münaqişə yalnız və yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalı və etnik təmizləmə siyasətindən
əziyyət çəkən soydaşlarımız qeyd-şərtsiz öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Hesab edirik ki, bizimlə
əməkdaşlıq edən ölkələr, xüsusilə Avropa İttifaqı bu məsələnin həlli üçün öz səylərini davam etdirməlidir.
İşğalçı dövlətə çox açıq və aydın bir mesaj göndərilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq,
heç vaxt heç bir ölkə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacaqdır. Belə olan halda ümid edirəm ki,
danışıqlar prosesi daha da sürətlə gedəcək, Ermənistanda və separatist qurumda yaşanan bəzi ümidlər artıq sona
çatacaqdır.
Bu gün biz energetika sahəsində əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərini müzakirə etdik. Bu sahədə də gözəl
imkanlar var. Həm Azərbaycan, həm də Bolqarıstan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün əvəzolunmaz
ölkələrdir. Bizim əməkdaşlığımız, eyni zamanda, Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlığı çərçivəsində çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan çox böyük neft-qaz ehtiyatlarına malikdir. Biz artıq neft-qaz ixrac edən ölkəyə
çevrilmişik. Bu il Azərbaycanda 50 milyon tondan çox neft hasil ediləcəkdir. Ən minimum hesablamalara görə,
Azərbaycanda qaz ehtiyatları 2 trilyon kubmetr həcmindədir ki, bu da bundan sonra uzun illər, onilliklər ərzində
həm ölkəmizi, həm qonşu ölkələri və həm də Avropanı qazla təmin etmək üçün bizə gözəl imkanlar yaradır.
Bizim çoxşaxəli nəqliyyat infrastrukturumuz var. Azərbaycanın enerji resurslarını dünyaya dörd neftqaz kəməri çıxarır. Gələcəkdə nəzərdə tutulan bütün proqramlar icra olunduğu təqdirdə Azərbaycan Avropa
bazarına neft-qaz ixrac edən çox etibarlı bir ölkəyə çevriləcəkdir.
Eyni zamanda, mən cənab Prezidenti məlumatlandırdım ki, bu yaxınlarda biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun tikintisinə başlayacağıq. Bütün üçtərəfli razılaşmalar artıq həll olunub və bu dəmir yolu Avropanı
Asiya ilə birləşdirəcək və beləliklə həm iqtisadi, həm siyasi əməkdaşlığın inkişafına kömək edəcəkdir.
Bir sözlə, demək istəyirəm ki, Bolqarıstan Prezidentinin Azərbaycana səfərini mən çox yüksək
qiymətləndirirəm. Bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, səfərin nəticələri çox müsbət, çox uğurlu
olacaqdır və bizim ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün çox gözəl və yeni imkanlar yaranır. Eyni
zamanda, bir daha demək istəyirəm ki, bizim münasibətlərimiz ikitərəfli formatdan çıxır, regional formata daxil
olur və bu formatda Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlığının perspektivləri çox ümidverici və gözəldir.
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Mən Bolqarıstan Prezidentini bir daha Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram və bütün qonaqlara bir daha
“Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
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BAKIDA BOLQARISTAN PREZİDENTİ GEORGİ PIRVANOVUN ŞƏRƏFİNƏ
VERİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
10 mart 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən bir daha salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmisiniz.
Cənab Prezident, bu, Sizin Azərbaycana ikinci səfərinizdir. Birinci səfəriniz kimi, bu səfər də çox
uğurlu oldu. Biz bu gün bir daha gördük ki, Bolqarıstan-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir, bütün
sahələri əhatə edir və bu əlaqələrin çox gözəl gələcəyi var. Əlbəttə ki, bizim aramızda yaranmış bu səmimi
dostluq münasibətləri də ikitərəfli əlaqələrin inkişafında böyük rol oynayır. Bizim xalqlarımız tarixdə həmişə
əməkdaşlıq etmişlər, bir-birinə dostluq münasibətləri bəsləmişlər. Əlbəttə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra bu münasibətlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə qalxmışdır və indiki şəraitdə həm bizim
ölkələrimiz üçün, həm də region üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün müzakirə edilən məsələlər bunu
bir daha göstərir.
Energetika, nəqliyyat məsələləri, iqtisadi əməkdaşlıq, humanitar sahədə əməkdaşlıq - bütün bu
məsələlər həm bizim üçün, həm də region üçün çox vacibdir. Bu gün qeyd olunduğu kimi, Xəzər dənizi-Qara
dəniz regional əməkdaşlığının inkişafı üçün bizim münasibətlərimiz çox vacib rol oynayır.
Azərbaycan Avropa İttifaqı və NATO ilə sıx əməkdaşlıq edir. Hər ikisi ilə əməkdaşlıqda xüsusi
proqramlar icra olunur və Bolqarıstan bizim bu istiqamətdə səylərimizi həmişə dəstəkləmişdir. Bu, bir daha onu
göstərir ki, bizim əlaqələrimiz çoxşaxəlidir. Həm ikitərəfli məsələləri əhatə edir və həm də beynəlxalq
təşkilatlarda əlaqələrimiz çox uğurludur. Mən şübhə etmirəm ki, bu səfər də əlaqələrimizin inkişafında mühüm
rol oynayacaq və Bolqarıstan-Azərbaycan dostluq münasibətləri uğurla davam etdiriləcəkdir.
Cənab Prezident, mən bu badəni Sizin şərəfinizə, dost Bolqarıstan xalqının şərəfinə qaldırıram.
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RUSİYANIN “İNTERFAKS” AGENTLİYİNƏ
MÜSAHİBƏ
Bakı şəhəri,
20 mart 2008-ci il
– Möhtərəm İlham Heydər oğlu, oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Siz
bu gün ölkədəki vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz? Azərbaycanı nə gözləyir, bu barədə Sizin planlarınız
necədir?
– Əvvələn, ölkənin inkişafının gələcəyini planlaşdırmaq üçün biz 2003-cü ildən bəri hesabat dövründə
görülmüş işləri əsas götürməliyik. Dörd ildən bir qədər artıq müddətdə ölkədə sürətli iqtisadi yüksəliş müşahidə
olunur. Son bir neçə ildə ÜDM-in artım sürətinə görə Azərbaycan dünyada liderdir, dörd ildə ÜDM 96 faiz
artmışdır. Bu, bizə kifayət qədər maliyyə ehtiyatları toplamağa və fəal sosial siyasət yeritməyə imkan vermişdir.
Bu sanballı rəqəmlərlə yanaşı, mənim üçün bəlkə də ən əhəmiyyətlisi odur ki, ötən dörd ildə ölkədə yoxsulluğun
səviyyəsi 49 faizdən 16 faizə düşmüşdür. Bu, ilk növbədə, onu göstərir ki, bizim apardığımız bütün islahatlar ən
əvvəl vətəndaşlarımızın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın neft
və qaz hasil edən ölkə olduğunu nəzərə alsaq, bu fakt onu göstərir ki, neft satışından əldə edilən gəlirlər bərabər
şəkildə bölüşdürülür. Əks halda, yoxsulluğun səviyyəsi nəinki azalmaz, hətta artardı. Biz praktik olaraq,
işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində böyük uğurlar qazanmışıq. Son dörd ildə 650 mindən çox iş yeri
yaradılmışdır ki, bunların da 450 mindən çoxu daimi iş yerləridir. 8,5 milyon əhalisi olan ölkə üçün bu, kifayət
qədər yüksək göstəricidir. İri infrastruktur layihələri reallaşdırılır, bu gün neft strategiyasını uğurla həyata
keçirən Azərbaycan öz neftini üç ölkənin - Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçən üç boru kəməri
vasitəsilə ixrac etmək imkanına malikdir. Bundan əlavə, Azərbaycan qazını tarixdə ilk dəfə dünya bazarına
çıxaran kəmər inşa edilmişdir. Sosial sahədə çox şeydən, investisiyalar, səhiyyə, təhsil barədə danışmaq olar.
Son 4 ildə 1200 məktəb tikilmiş, onların hamısı kompyuterləşdirilmişdir. Səhiyyəyə, insanları narahat edən
digər məsələlərə – infrastruktura, elektrik stansiyalarına, su, qaz kəmərlərinə, ekoloji proqramlara böyük vəsait
qoyuruq. Bu gün Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, onunla bağlı proqram olmasın.
Biz seçkilərə bu nəticələrlə gedirik. Mənim Prezident kimi deməyə, hesabat verməyə sözüm var. Mən
verdiyim vədlərin hamısını yerinə yetirmişəm. Onu da deyim ki, bəzi vədlərim kimlərəsə real görünmürdü.
Məsələn, 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən deyirdim ki, ölkədə 600 min iş yeri yaradılacaq.
Çoxları təəccüblənirdi ki, beş il ərzində bunu etmək necə mümkün olacaq. Biz isə buna nail olduq. Mən
demişdim ki, beş ildən sonra ölkəmizdə bir dənə də çadır düşərgəsi qalmayacaqdır. Həmin düşərgələrdə isə on
minlərlə insan yaşayırdı. On iki çadır düşərgəsindən axırıncısı bu il ləğv edilmişdir, bütün qaçqın və məcburi
köçkünlər yeni evlərə köçürülmüşlər.
Lakin bütün bunlar ötən müddətdə görülmüş işlərdir, bu gün isə biz artıq gələcək haqqında, ölkəmizin
beş il sonra necə olacağı barədə fikirləşirik. Biz sadəcə, əhalinin maddi rifahının artırılması vəzifəsini qarşıya
qoymuruq, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilmək vəzifəsini qarşıya qoyuruq və buna nail olmaqdan ötrü potensial var.
Əvvələn, intellektual potensial, ikincisi, iqtisadi potensial. Biz ölkəmizin enerji təhlükəsizliyi məsələsini tam
həll etmişik və artıq başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyini də təmin edirik. Ən yaxın illərdə, – əvvəllər bu
müddətin 20 il olacağını deyirdik, indi isə 10 il deyə bilərik, – enerji layihələrinin həyata keçirilməsindən yüz
milyardlarla dollar gəlir gözləyirik. Bütün bunlar həm iqtisadi, həm də siyasi islahatları həyata keçirməyə,
ölkəmizin beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətməyə və gələcəyə inamla baxmağa imkan verir. Gələcəkdə biz
Azərbaycanı inkişaf etmiş, demokratik dövlət kimi, insanların sülh, qarşılıqlı anlaşma və sosial ədalət şəraitində
yaşadığı müasir dövlət kimi görürük. Mən Azərbaycanı belə bir ölkə kimi görmək istəyirəm və buna nail olmaq
üçün bizim hər cür imkanımız var. Xalqın iradəsi var, sabitlik var, cəmiyyət və iqtidar arasında birlik var.
Əhalinin dəstəyi olmasaydı, bizim proqramların heç biri həyata keçirilə bilməzdi. Ölkəmizdə maliyyə ehtiyatları
var, sabitlik var, qonşularımızla yaxşı münasibətlər yaratmışıq, bu da hər bir ölkə üçün vacibdir. Buna görə də
mən Azərbaycanın gələcəyinə nikbinliklə baxıram və Azərbaycanın çox parlaq gələcəyinə əminəm.
– Çox maraqlı sual Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasının mümkünlüyü ilə bağlıdır. Məlumat
var ki, Siz Buxarestə, NATO-nun aprel sammitinə gedə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, NATO-ya
inteqrasiyanın mümkünlüyü mövzusu mövcuddur. Sizin buna münasibətinizi bilmək istərdik.
– Keçmiş SSRİ məkanındakı dövlətlərin bir çoxunun başçıları kimi, mən də NATO-nun Buxarestdə
keçiriləcək sammitinə dəvət edilmişəm və orada iştirak etməyə hazırlaşıram. Bildiyimə görə, Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin başçıları da həmin zirvə toplantısında iştirak etməyi
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planlaşdırırlar. NATO-nun zirvə toplantısında əvvəllər də iştirak etmişəm və ümumiyyətlə, bu iştirak hansısa
ölkənin həmin təşkilatın üzvü olmağa çalışmasının göstəricisi deyildir. Biz NATO ilə kifayət qədər çoxdan
əməkdaşlıq edirik. Əvvəllər “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edirdik, indi isə fərdi
tərəfdaşlıq planı mərhələsinə keçmişik. Biz Əfqanıstanda sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak edirik. Yaxın
vaxtlara qədər bizim sülhməramlı kontingentimiz Kosovoda da iştirak edirdi, lakin həmin regionda siyasi
vəziyyət dəyişəndən sonra parlament mənim təqdimatım əsasında sülhməramlı qüvvələrimizin Kosovodan geri
çağırılması haqqında qərar qəbul etmişdir. NATO ilə əməkdaşlığımız kifayət qədər müsbət xarakter daşıyır. Bu
əməkdaşlıq bizə bu sahədə islahatlar aparmağa imkan verir və əməkdaşlığın bugünkü səviyyəsi bizi qane edir.
Azərbaycan bunu əsas götürür ki, hər hansı təşkilatda üzvlük qarşılıqlı razılıq əsasında həyata
keçirilməlidir, biz özümüzü kiməsə zorla qəbul etdirmək fikrində deyilik. Bizim Avropa İttifaqı ilə də
əməkdaşlığımız səmərəlidir. Cənubi Qafqazın başqa ölkələri kimi, Azərbaycan da Avropa İttifaqının Yeni
qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Avropaya inteqrasiya planı baxımından da, əgər bu
təşəbbüs Avropa İttifaqı tərəfindən irəli sürülmüş olsa, əlbəttə, biz onu nəzərdən keçirəcəyik. Əks halda,
özümüzü zorla qəbul etdirmək fikrində deyilik. Biz öz təhlükəsizliyimizi özümüz təmin edirik, biz həm iqtisadi,
həm siyasi və həm də enerji baxımından özümüzü tam təmin edə bilən ölkəyik. Ona görə də biz bunu əsas
götürürük ki, münasibətlər bərabərhüquqlu olmalıdır, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı mənafelər əsasında
qurulmalıdır. NATO ilə əməkdaşlığın səviyyəsi hazırda bizi qane edir. Sonra nə olacağını, dünyada hadisələrin
necə inkişaf edəcəyini, bizim regionda hansı proseslər gedəcəyini qabaqcadan söyləmək çətindir. Buna görə də
bugünkü vəziyyəti əsas götürsək, Azərbaycanın NATO-ya üzvlük məsələsi gündəlikdə deyildir.
– Siz hərbi məsələyə toxundunuz. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vəziyyətini necə
qiymətləndirirsiniz? Mümkünsə, silah alınması barədə bir qədər məlumat almaq istərdik. Kifayət qədər
böyük rəqəm səslənir, hərbi büdcə bir milyard dollara bərabərdir. Mən belə başa düşürəm ki, silah
almaq planları elə bir mövzudur ki, o, bütün dünyada diqqəti cəlb edir.
– Bəzən bizim hərbi xərclər Azərbaycan büdcəsinin ümumi xərcləri kontekstindən çıxarılır ki, bu da o
qədər də ədalətli yanaşma deyildir. Biz həmişə obyektivliyin tərəfdarıyıq. Deməliyəm ki, son dörd ildə
Azərbaycan büdcəsinin xərcləri 10 dəfə artmışdır və bunun özü də nadir göstəricidir. Büdcəmiz 2003-cü
ildəki 1 milyard 300 milyon dollardan artaraq, 2008-ci ildə icmal büdcə 12 milyard dollara çatmışdır. Bu ilin
yazında biz büdcənin artırılması məsələsinə yenidən baxılması ilə bağlı parlamentə müraciət etməyi
planlaşdırırıq. Buna görə də təəccüblü deyil ki, son dörd ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri də əhəmiyyətli
dərəcədə artmışdır. Sizin dediyiniz 1 milyard dollar 2007-ci ilə aiddir, 2008-ci ildə hərbi xərclər hələlik 1
milyard 300 milyon dollardır, lakin onu artırmağı planlaşdırırıq.
Beləliklə bu, obyektiv prosesdir. Təhsil sahəsində də eyni vəziyyəti müşahidə edirik, təhsilə bir milyard
dollar sərf olunur, halbuki dörd il bundan əvvəl bu rəqəm xeyli az idi. Yəni bütün bunlar, təbii ki, ölkənin
iqtisadi imkanlarının artması hesabına baş verir. Üstəlik, onu da nəzərə almalıyıq ki, biz Ermənistanla müharibə
vəziyyətindəyik, torpaqlarımız işğal edilmişdir. On ildən artıq müddətdə apardığımız danışıqlar heç bir nəticə
verməmişdir. Əlbəttə, mövqelərin hansısa şəkildə yaxınlaşması baxımından irəliləyiş olmasını söyləyə bilərik,
mən heç də demirəm ki, danışıqlar prosesinin imkanları tamamilə tükənmişdir. Müəyyən müsbət məqamlar
vardır, bəzi bəndlər üzrə biz irəliləyişə nail olmuşuq. İlk növbədə, Ermənistan başa düşmüşdür ki, Azərbaycanın
işğal olunmuş bütün əraziləri azad edilməlidir və bu məsələ yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həll olunmalıdır. Düzdür, bəzi erməni siyasətçiləri danışıqlar prosesinin və münaqişənin tam həlli
maketinin mahiyyətini təhrif etməyə çalışırlar, lakin bu maket belə olmalıdır: Azərbaycanın işğal edilmiş yeddi
rayonu azad olunmalı, bütün qaçqın və məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıtmalı və gələcəkdə Dağlıq
Qarabağın statusu məsələsi həll edilməlidir. Bu statusun nədən ibarət olacağını isə gələcək göstərəcəkdir. Lakin
biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsindən kənarda heç bir statusu qəbul etməyəcəyik. Düşdüyümüz
vəziyyət, torpaqlarımızın işğal altında olması, əlbəttə ki, bizi hərbi xərcləri artırmağa məcbur edir və həmin
xərcləri artırırıq. Bizim silah aldığımız ölkələr arasında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü
olan ölkələr də var. Təbii ki, biz başqa ölkələrdən də texnika və silahlar alırıq. Bu yaxınlarda biz Müdafiə
Sənayesi Nazirliyi yaratmışıq və hərbi təyinatlı məhsullar istehsal etməyə başlamışıq və bunu genişləndirəcəyik.
Hazırda böyük maliyyə resurslarımızın olması, təbii ki, bizə yeni sahələr yaratmağa imkan verir. Biz
metallurgiyada, alüminium sənayesində yeni sahə yaradırıq. Bu məqsədlərə bir neçə milyard dollar sərf
ediləcəkdir. Başqa sahələrdə də bu proses başlanmışdır. Biz təhlükəsizliyimizi təmin edəcək güclü hərbi-sənaye
kompleksi yaradırıq və yaradacağıq.
– İlham Heydər oğlu, çox sağ olun. Sonuncu sual. Hər halda, mümkünsə, BMT-nin qətnaməsini
şərh edərdiniz.
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– Biz bu qətnaməni Azərbaycanın növbəti diplomatik və siyasi uğuru hesab edirik. Ən böyük və önəmli
beynəlxalq təşkilat olan BMT Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməli olduğu
prinsipləri bir daha təsdiq etmişdir: ərazi bütövlüyü, Ermənistan tərəfindən aparılan etnik təmizləmə siyasəti
nəticəsində doğma yurdlarından qovulmuş bütün qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına
qaytarılması və münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli. Yəni qətnamə beynəlxalq
hüququn bütün norma və prinsiplərinə tamamilə uyğundur və mənim fikrimcə, danışıqlar prosesinin ruhunu,
mahiyyətini tam əks etdirir. Biz qətnamənin qəbul olunacağına şübhə etmirdik və çox şadıq ki, o, qəbul
edilmişdir. Əlbəttə ki, bizi dəstəkləmiş ölkələrin hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Avropa İttifaqına
gəldikdə isə, bizə məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr səsvermədə bitərəf qalmaq barədə
razılaşdırılmış qərar qəbul etmişdilər. Bu ona görə baş vermişdir ki, Avropa İttifaqı digər məsələlər kimi, xarici
siyasətlə bağlı məsələlərdə də yüksək intizama malikdir.
Lakin bizim əleyhimizə səs vermiş ölkələrin mövqeyi təəccüb doğurur. Xüsusən ona görə ki, bu ölkələr
arasında Minsk qrupunun həmsədrləri, münaqişənin tənzimlənməsində vasitəçilik edən Fransa, Rusiya və ABŞ
da var. Səsvermədən sonra bu ölkələrin rəsmi nümayəndələrinin verdikləri izahatlar müsbət xarakter daşıyır.
Həmsədr ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiqləmiş, onlar bir daha bəyan etmişlər ki, Dağlıq
Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımırlar. Ümumiyyətlə, bu mövqe, əvvəldən də məlum idi. Lakin biz bu
izahatları səsvermədə anlaşılmaz və mənim fikrimcə, düşünülməmiş addım nəticəsində Azərbaycan xalqının
qəlbində qalmış xoşagəlməz hissləri bir qədər yumşaltmaq cəhdi hesab edirik. Mən belə hesab edirəm ki, həmin
ölkələr vasitəçilər kimi bitərəf mövqe tutmalı idilər. Biz onların qətnamənin lehinə səs verəcəyini gözləmirdik
və düşünürdük ki, onlar bitərəf qalacaqlar. Ona görə də indiki vəziyyətdə danışıqlar prosesinin gələcəyi həm də
danışıqlar prosesinə cəlb edilmiş ölkələrlə vasitəçilər arasında etimadın səviyyəsindən asılı olacaqdır.
Deməliyəm ki, qətnamənin əleyhinə səs verilməsi etimadı nəinki artırmamış, əksinə, ona ciddi xələl gətirmişdir.
Qətnamə layihəsində danışıqlar prosesinin bütün bəndlərinin əks olunmaması kimi izahatlar isə tamamilə
əsassızdır, belə ki, BMT-yə təklif olunmuş qətnamədə belə bir bənd var idi ki, biz Minsk qrupunun səylərini,
tənzimləmə prinsiplərinə sadiqliyi dəstəkləyirik. Ona görə də bu cür dəlillər əsassızdır, onlar məsələdən
xəbərdar olmayan adamlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Lakin Minsk qrupu danışıqlar prosesinin ruhuna və müzakirə mövzusuna, daha dəqiq desək,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, qaçqınların öz yurdlarına qaytarılması, eləcə də münaqişənin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması məsələsinə heç vaxt etiraz etməmişdir. Əgər onlar
danışıqlar prosesinin detallarını açıqlamaq istəyirlərsə, qoy bunu axıra qədər açıqlasınlar. Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan nə vaxtsa, 5 ildən, 10 ildən, 100 ildən sonra, hansısa plebisit yolu ilə və ya hər hansı başqa
şəkildə ayrılması məsələsi heç vaxt danışıqların mövzusu olmamışdır və olmayacaqdır.
Səsvermə onu da göstərdi ki, həmsədr ölkələrdən bəziləri BMT-nin üzvləri arasında fəal lobbiçilik
edərək və təbliğat apararaq, həmin ölkələri öz tərəflərinə cəlb etməyə çalışsalar da, bu cəhd baş tutmamışdır.
Həmsədr ölkələr - dünyanın aparıcı ölkələridir, nüvə dövlətləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Kim
onların mövqeyini dəstəklədi? Vanuatu? Yaxud Anqola? Bu, dünya ictimaiyyətinin əhval-ruhiyyəsinin
göstəricisi, hər halda, dünyada haqq-ədalətin olmasının göstəricisi idi. Buna görə də mən bir daha demək
istəyirəm ki, səsvermənin yekunları bizi qane edir. Biz bu mövqedən bircə addım da geri çəkilməyəcək və
çalışacağıq ki, danışıqlar prosesi gələcəkdə müsbət məcrada getsin. Lakin əlbəttə, Ermənistanın mövqeyi,
Ermənistan rəhbərliyinin sülh prosesinə nə dərəcədə sadiq olacağı məsələsində hələlik bizdə aydınlıq yoxdur.
Ermənistan tərəfi qoşunların təmas xəttində vəziyyəti kəskinləşdirməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu
ölkədə gedən daxili siyasi proseslərdən yayındırmağa cəhd göstərdi, lakin buna nail ola bilmədi. Ona görə də
indi biz danışıqlar prosesi barədə müəyyən fikir deyə bilmərik. Çünki biz bilirik ki, indi Ermənistan
cəmiyyətində parçalanma baş vermişdir, orada birlik, o cümlədən münaqişənin tənzimlənməsi məsələsi barədə
fikir birliyi yoxdur. Belə şəraitdə biz, sadəcə olaraq, orada hadisələrin necə inkişaf edəcəyini və Ermənistanın
rəhbərliyinin məsul qərarlar qəbul etməyə nə dərəcədə qadir olacağını müşahidə etməliyik. Lakin mən hesab
edirəm ki, bu cür qərarlar qəbul etməyin vaxtıdır. Qarşıdurmanın nəticələrini və hər iki ölkənin inkişaf
səviyyəsini nəzərə alsaq, bu qarşıdurmada kimin qalib gəldiyini söyləmək mübahisəli məsələdir.
Müharibə hələ qurtarmayıb, onun birinci mərhələsi başa çatıbdır. Lakin 1994-cü ildən bəri davam edən
atəşkəs kimin real müstəqilliyi qoruyub saxlamağa, tərəqqi və inkişaf yoluna qədəm qoymağa nail olduğunu və
kimin ölkəni xaosa, vətəndaş müharibəsinə sürüklədiyini, kimin öz xalqının qanını axıtdığını göstərdi. Qan
üstündə hakimiyyətə gələnlər, bir qayda olaraq, elə qan tökməklə də hakimiyyətdən gedirlər. Ermənistanda istər
seçkilər zamanı, istərsə də seçkilərdən sonra baş verən hadisələr həm də Ermənistanın Azərbaycana
münasibətdə təcavüzkar işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir. Əgər Qafqazda sülh olsaydı, əgər Ermənistan və
Azərbaycan arasında müharibə vəziyyəti olmasaydı, yəqin ki, oradakı hadisələr başqa ssenaridə gedərdi.
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Hazırda iki ölkə arasındakı fərq bizim xeyrimizə artır, Ermənistanın və Azərbaycanın iqtisadi potensiallarını
müqayisə etmək mümkün deyildir. Bu gün bizim iqtisadiyyatımızın həcmi Ermənistan iqtisadiyyatından, ən azı,
dörd-beş dəfə böyükdür. Bu gün bizim valyuta ehtiyatlarımız təqribən 8 milyard dollardır və bu il ərzində
minimum iki dəfə artacaqdır. Bizim inkişaf perspektivlərimiz var, müvafiq proqramlarımız var, dünya
bazarlarına çıxışımız var və özü-özünü təcrid edən ölkə deyilik. Əlbəttə, hər bir ölkə öz yolunu özü seçir. Biz
demokratiya yolunu, sosial ədalət, regionda inteqrasiya proseslərinin inkişafı yolunu seçmişik və bu yolla uğurla
irəliləyirik. Ermənistan isə təcridçilik, təcavüz, başqasının ərazilərini işğal etmək, beynəlxalq hüququn
prinsiplərini pozmaq yolunu, etnik təmizləmə siyasətini seçmişdir. Bunun nəticəsinin nə olduğunu özünüz
görürsünüz. Əgər onlar Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmişdilərsə, Yerevanda seçkilərdən
sonra erməni xalqının özünə qarşı cinayət törətdilər.
– Müsahibəyə görə çox sağ olun.
– Sağ olun.
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BAKIDA MOLDOVA VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
23 aprel 2008-ci il
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən Moldova Prezidentini bir daha Azərbaycanda salamlamaq və bu gün aparılmış danışıqlardan dərin
məmnunluğumu bildirmək istərdim.
Ölkələrimiz arasında dialoq çox uğurla davam edir, getdikcə yeni sahələri əhatə edir. Bizim ölkələr dost
ölkələrdir, tərəfdaş ölkələrdir və biz geniş əhatəli məsələlər üzrə fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq. Siyasi dialoq
çox fəaldır. Bu gün biz ikitərəfli münasibətlərə aid məsələləri, regional məsələləri müzakirə etdik. İqtisadi
əlaqələrin intensivləşdirilməsinin zəruri olması xüsusi vurğulandı. Bu istiqamətdə böyük potensial imkanlar var.
Biz energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini və investisiya layihələrinin mümkünlüyünü müzakirə etdik.
Humanitar sahədə əməkdaşlığa böyük diqqət yetirildi. Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda Moldova
mədəniyyəti günləri açılır. Əminəm ki, bu günlər ərzində ölkəmizin vətəndaşları Moldovanın bənzərsiz
mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
Bütövlükdə bizim münasibətlərimizi tərəfdaşlıq münasibətləri, çox yaxın münasibətlər kimi
səciyyələndirmək olar və bu, bizi çox sevindirir. Moldova Prezidentinin Azərbaycana səfəri əlaqələrimizin
inkişafına yeni impuls, yeni təkan verir. Bizim çox güclü müqavilə - hüquqi bazamız var, qarşılıqlı iqtisadi
əlaqələri fəallaşdırmaq, əmtəə dövriyyəsini artırmaq və birlikdə həyata keçirə biləcəyimiz konkret layihələri çox
ətraflı şəkildə nəzərdən keçirmək arzumuz var.
Biz ölkələrimizdə mövcud olan münaqişələrin tənzimlənməsi məsələlərini də müzakirə etdik və əlbəttə,
hər iki tərəf eyni fikirdədir ki, bu münaqişələr ölkələrimizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Biz
çox şadıq ki, dünya birliyi bizim mövqelərimizi dəstəkləyir. Münaqişələrin həlli regional əməkdaşlığa daha
böyük təkan verəcək, potensial separatizm təhlükəsi mənbələrini aradan qaldırmağa və regionda qarşılıqlı
əlaqələri daha geniş əsasda sahmana salmağa imkan verəcəkdir.
Bir çox məsələlərdə bizim mövqelərimiz üst-üstə düşür. Bu gün mən işğal edilmiş ərazilərdə vəziyyət
barədə məsələ ilə əlaqədar BMT-nin Baş Məclisində Moldova Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyinə görə
Vladimir Nikolayeviçə xüsusi minnətdarlığımı bildirdim. Bildiyiniz kimi, Baş Məclis Azərbaycanı dəstəkləmiş
və bizim təklif etdiyimiz qətnaməni qəbul etmişdir. Bizi fəal surətdə dəstəkləyən və öz prinsipial mövqeyini
ifadə edən ölkələr arasında dost Moldova da var idi. Biz bunu çox yüksək qiymətləndirir və prinsipial
mövqeyin, prinsipial xarici siyasət xəttinin təzahürü, eləcə də bizi birləşdirən yaxın dostluq əlaqələrinin ifadəsi
hesab edirik.
Mən əminəm ki, uğurla başlanmış bu səfər uğurla da davam edəcək və münasibətlərimizin gələcək
inkişafına güclü təkan verəcəkdir.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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BAKIDA MOLDOVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
VLADİMİR VORONİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
23 aprel 2008-ci il
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz dostlar!
İndi biz Moldova incəsənət ustalarının konsertindən aldığımız dərin təəssürat içindəyik. Onlar
Azərbaycanda Moldova mədəniyyəti günlərinin açılışında yüksək ustalıq nümayiş etdirdilər. Sizin ölkənin,
Sizin xalqın qədim mədəniyyəti ilə ünsiyyətdə olmaq bizə böyük zövq verdi.
Bu gün, Azərbaycana rəsmi səfərinizin ilk günündə mən Sizi bir daha salamlamaq, başlanmış səfərin
nəticələrindən dərin məmnunluq duyduğumu bildirmək istəyirəm. Ümidvaram ki, sabahkı gün də bugünkü kimi
uğurlu olacaqdır.
Bu gün biz qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələləri, iqtisadi əməkdaşlıq, siyasi qarşılıqlı əlaqələr
məsələlərini çox geniş müzakirə etdik. Bütün məsələlər barədə bizdə tam anlaşma var ki, qarşılıqlı əlaqələrin və
tərəfdaşlığın möhkəmlənməsi üçün səylərimizi artırmaqda davam etməliyik. Ölkələrimiz arasında siyasi dialoq,
tərəfdaşlıq münasibətləri çox yüksək səviyyədədir. Bu gün ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərini müzakirə
edərkən biz iqtisadi məsələlərə diqqəti daha çox cəmləşdirdik, Moldova və Azərbaycan xalqlarının tarixi
əlaqələrinə, qarşılıqlı siyasi münasibətlərimizə, hesab edirəm, biz ən yüksək nöqtəyə, ən yüksək səviyyəyə
çatmışıq.
İqtisadi planda isə biz hələ çox iş görməliyik. Bundan ötrü potensial imkanlar da var, istək də. Bu gün
müvafiq strukturlara tapşırıqlar verilmişdir ki, onlar bu işi intensivləşdirsinlər və əmtəə dövriyyəsinin, qarşılıqlı
investisiyaların artırılmasına dair konkret layihələri, ölkələrimizdə həyata keçirilən layihələrdə bizim şirkətlərin
iştirakı və ümumiyyətlə, iqtisadi potensialımızdan tam istifadə olunmasına kömək edə biləcək bütün məsələlər
barədə təklifləri təsdiqlənmək üçün ən yaxın vaxtda bizə təqdim etsinlər.
Ölkələrimiz dinamik inkişaf edir, biz müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtda yaranmış iqtisadi böhranları
geridə qoymuşuq, bu gün Moldovanın və Azərbaycanın uğurlu, dinamik inkişafı ölkələrimizin yerləşdiyi
regionda sabitliyin mühüm amilidir.
Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi sahəsində qazandığımız uğurlar və nailiyyətlərlə yanaşı, təəssüf ki,
bizi birləşdirən ortaq problemlərimiz də var. Bunlar separatizm, ərazilərin işğal edilməsi, etnik təmizləmə
siyasəti və bizim ölkələrdə mövcud münaqişələrin həll olunmaması problemləridir. Münaqişələrin həlli
məsələsində bizim mövqelərimiz tamamilə üst-üstə düşür. Moldova Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyi kimi, biz də Moldovanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və belə hesab edirik ki, tənzimləmənin
yeganə məqbul yolu məhz ölkələrimizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimləmədir. Bu, beynəlxalq hüququn
əsas prinsipidir. Millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququna gəldikdə isə, separatçı regionlarda yaşayan
xalqların nümayəndələri başqa dövlətlər çərçivəsində öz müqəddəratlarını artıq təyin etmişlər. Millətin öz
müqəddəratını təyin etməsi hüququ heç bir halda ərazilərin bir hissəsinin ayrılmasını və de-fakto separatçı
rejimlərin qanuniləşdirilməsini nəzərdə tutmur. Mən əminəm ki, bizim beynəlxalq mövqeyimizin daha da
fəallaşdırılması, potensial imkanlarımızın, eləcə də ikitərəfli formatda əlaqələrimizin möhkəmlənməsi bu
məsələlərin də müsbət həllinə kömək edəcəkdir.
Mən bu barədə öz fikrimi bu gün artıq demişəm, lakin rəsmi qəbul zamanı Moldova Prezidentinə və
Moldova dövlətinə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar ölkəmizdə münaqişənin həllinə dair
BMT Baş Məclisinin iclasında Azərbaycanın təklif etdiyi qətnaməni dəstəkləmişlər. Biz bunu çox yüksək
qiymətləndirir, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan
prinsipial, möhkəm mövqeyin təzahürü hesab edirik.
Mən şübhə etmirəm ki, Vladimir Nikolayeviçin ölkəmizə səfəri, 2004-cü ildə Sizin birinci səfərinizdən
və onun ardınca mənim Moldovaya səfərimdən sonra olduğu kimi - münasibətlərimizin daha da inkişaf
etməsinə güclü təkan verəcəkdir. İkitərəfli əlaqələr baxımından biz xeyli irəliləmişik və ümid edirəm ki, bundan
sonra da eyni sürətlə irəliləyəcəyik.
Mən bu badəni Moldovanın Prezidenti, mənim dostum Vladimir Nikolayeviç Voroninin şərəfinə, dost
Moldova xalqının tərəqqisi şərəfinə, Moldova ilə Azərbaycan arasında dostluğun şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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BAKIDA İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞININ KRALI ƏLAHƏZRƏT II ABDULLAH İBN
ƏL HÜSEYN İLƏ KEÇİRİLMİŞ GÖRÜŞDƏN SONRA QƏBUL EDİLMİŞ
BİRGƏ BƏYANNAMƏ
Bakı şəhəri,
5 may 2008-ci il
Zati-aliləri Prezident İlham Əliyev Əlahəzrət Kral II Abdullahın Azərbaycana iki qardaş ölkə
arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən səfərini alqışlayır. İordaniya ilə Azərbaycan arasında
diplomatik münasibətlər qurulmasının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq, Tərəflər iki ölkə arasında son illərdə
əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsini və dərinləşməsini razılıqla qeyd edirlər.
Bu, özünü ən yüksək səviyyədə rəsmi şəxslərin səfər mübadilələrində, hər iki ölkənin paytaxtlarında
səfirliklərin açılmasında, Əmmanla Bakı arasında birbaşa müntəzəm hava uçuşlarının təşkil edilməsində və iki
ölkə arasında iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə və genişləndirilməsinə
yönəlmiş səylərin intensivləşdirilməsində təzahür etdirir.
Tərəflər, Azərbaycan ilə İordaniya arasında möhkəmlənən dostluq münasibətlərini, eləcə də
beynəlxalq məsələlərlə əlaqədar öz ölkələrinin üst-üstə düşən maraqlarını məmnunluqla qeyd edirlər.
Tərəflər, müxtəlif iqtisadi və ticarət xarakterli tədbirlərin, o cümlədən hazırda Bakıda davam edən
İordaniyanın ticarət sərgisi və son bir il ərzində biznes heyətlərinin səfər mübadiləsinin həyata keçirilməsi də
daxil olmaqla, hər iki ölkənin özəl sektorları arasında əlaqələrin inkişafının sürətlənməsindən xüsusi
məmnunluqlarını ifadə etdilər.
Tərəflər, hər iki ölkənin özəl sektorlarını çox əlverişli siyasi əlaqələr, hüquqi və institusional
çərçivələrdən, habelə ticarətin və iqtisadi mübadilənin genişləndirilməsinə xidmət etmək üçün yaradılmış
nəqliyyat imkanlarından istifadə etməyə çağırırlar.
Tərəflər, eyni zamanda, bu gün ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması və investisiyaların təşviqi
və qorunması sazişlərinin imzalanmasını alqışlayırlar.
Hər iki lider, həmçinin neft və qaz kəşfiyyatı, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, təhsil və xidmətlər
sahəsində də əməkdaşlığın davam etdirilməsi barədə razılığa gəlirlər.
Tərəflər, BMT və onun ixtisaslaşmış strukturları çərçivəsində əməkdaşlığı bundan sonra da davam
etdirəcəklərini təsdiq edirlər və beynəlxalq münaqişələrin həllində BMT-nin rolunun gücləndirilməsinin
vacibliyini vurğulayırlar.
Prezident İlham Əliyev İordaniyanın BMT və İKT çərçivəsində Azərbaycanın mövqeyinin
dəstəklənməsini davam etdirməsini yüksək qiymətləndirmişdir.
Tərəflər, Azərbaycan Respublikası ilə İordaniya Haşimilər Krallığı arasında beynəlxalq təşkilatlar,
o cümlədən İKT çərçivəsində mövcud əməkdaşlığın davam etdirilməsi, həmin təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı
maraq kəsb edən məsələlər üzrə bir-birinin mövqelərinin dəstəklənməsi və əlaqələndirilməsi barədə razılığa
gəldilər.
Tərəflər, regional və qlobal təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, əməkdaşlığın bütün sahələrində
qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına yönəlmiş siyasi məsləhətləşmələrin, sıx əlaqələrin və birgə fəaliyyətin
inkişafının davam etdirilməsinin zəruriliyini təsdiq edirlər.
Tərəflər, iki ölkənin qanunverici və icra orqanları arasında əlaqələrin dərinləşməsinə və bu məqsədə
nail olmaq üçün səfərlərin, təcrübə mübadilələrinin genişləndirilməsinə və bütün sahələrdə əməkdaşlığın həyata
keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirlər.
Tərəflər, aralarındakı iqtisadi və siyasi münasibətlərin hərtərəfli inkişafının etibarlı əsası kimi, iki
dövlət arasında hüquqi çərçivənin möhkəmlənməsini məmnuniyyətlə qeyd edirlər.
Tərəflər, regionlararası nəqliyyat dəhlizləri, o cümlədən tarixi Böyük İpək yolunun, Şərq-Qərb,
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri layihələrinin bərpasının regionun iqtisadi və sosial inkişafında rolunu və
sivilizasiyalar arasında dialoqun dərinləşməsində əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdilər.
Tərəflər, həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərinin iqtisadi inkişaf, regional sabitlik və beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi istiqamətində oynadığı strateji
rolu qeyd etdilər.
Tərəflər, Avropa və Asiya arasında nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin inkişafını və yük
daşımalarının genişləndirilməsini regional əməkdaşlığın mühüm addımı hesab edir və Bakı-Tbilisi-Qars yeni
birbaşa birləşdirici dəmir yolu xəttinin yaradılmasının əhəmiyyətini qeyd edirlər.
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Tərəflər, aqressiv separatizmin artan təhlükəsini qeyd edərək, terrorizm də daxil olmaqla, separatist
rejimlərin silah və insan alveri, narkotik maddələrin istehsalı və yayılması, beynəlxalq təhlükəsizlik və sabitliyi
təhdid edən digər cinayətkar fəaliyyətləri ilə əlaqədar narahatlıq ifadə etdilər, beynəlxalq birliyi bu cür
fəaliyyətlərə qarşı zəruri tədbirlər görməyə çağırdılar.
Tərəflər, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin dəyişdirilməsi məqsədi ilə zor işlətməyin və zor
işlətməklə hədələmənin qəbuledilməzliyini bir daha təsdiq edir və bildirirlər ki, beynəlxalq birliyin bütün
təcavüz aktlarına, eləcə də dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə zərər yetirən bütün fəaliyyətlərə qarşı
yönəlmiş qətiyyətli səylərinin birləşdirilməsi qlobal təhlükəsizliyin təminatının əsas amilidir.
Tərəflər, BMT Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı
qətnaməsinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə mühüm
töhfə verəcəyindən məmnunluqlarını ifadə edərək, münaqişənin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında tezliklə həllinin vacibliyini vurğuladılar.
Onlar, eyni zamanda, İsrail-Fələstin münaqişəsinin BMT TŞ qətnamələrinə və Yaxın Şərqdə sülh
naminə Yol Xəritəsinə və 2002-ci il Ərəb Sülh Təşəbbüsünə uyğun olaraq, ədalətli həllinə və Yaxın Şərqdə sülh
və sabitliyə nail olunmasına yönəlmiş bütün səylərə dəstək verdiklərini vurğulayırlar.
Hər iki tərəf təsdiq etdilər ki, münaqişənin yalnız ədalətli və daimi həlli çərçivəsində İsrail ilə
yanaşı sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşayan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması hər iki xalqın hüquq və
maraqlarına cavab verə bilər. Hər iki Tərəf razılığa gəlmişdir ki, sülh prosesinə beynəlxalq dəstək verilməsi,
tərəflərin yekun statusun müəyyən edilməsinə dair danışıqlar zamanı ortaya çıxan maneələrin aradan
qaldırılmasına yardım göstərilməsi üçün əhəmiyyətlidir.
İraqdakı vəziyyətlə bağlı hər iki Tərəf İraqda milli birliyə və sabitliyə nail olunmasına yönəlmiş
səylərə öz dəstəklərini ifadə etmiş və İraq cəmiyyətinin bütün tərkib hissələrinin iştirakı ilə vahid İraq
çərçivəsində təhlükəsizlik və sabitliyin bərqərar olmasının zəruriliyini vurğulamışlar.
Tərəflər, terrorizmlə mübarizədə daha səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsinin və bu istiqamətdə
beynəlxalq səylərin möhkəmləndirilməsinin, həmçinin terrorizmlə mübarizədə birgə əməkdaşlığın
genişləndirilməsinin zəruriliyini vurğuladılar.
İki lider ekstremizmin artmasından və müsəlman cəmiyyətlərində radikal ideologiyaların inkişafını
pərdələmək üçün İslamın adından sui-istifadə edilməsindən narahat olduqlarını bir daha bildirir və İslamın
fundamental əxlaq və prinsipləri olan mötədilliyin, rəhmliliyin, zorakılıq və terrorizmin inkar edilməsinin izah
olunması üçün ərəb və İslam dövlətləri arasında əlaqələndirmənin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayırlar.
Tərəflər, bu Birgə Bəyannamənin Azərbaycan və İordaniya arasında münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə və hərtərəfli genişlənməsinə təkan verəcəyinə əminliklərini ifadə edirlər.
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BAKIDA İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTLƏRİNİN GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN
SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
12 may 2008-ci il
Cənab, Prezident,
Hörmətli qonaqlar,
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, ilk növbədə, Sizi Azərbaycanda bir daha salamlamaq istərdim. Sizi və nümayəndə
heyətinizi burada qəbul etməkdən çox məmnunam. Biz bu gün qarşılıqlı maraq doğuran bir çox məsələləri geniş
müzakirə etdik. İkitərəfli məsələləri müzakirə etdik, ölkələrimiz arasında siyasi müstəvidə əlaqələrimizin
səviyyəsindən razılıq ifadə olundu. Bu, iki ölkə arasındakı ikitərəfli əlaqələrin tarixində İsveçrə Prezidentinin
Azərbaycana ilk səfəridir. Əminəm ki, bu səfər iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ
açacaqdır. Biz əməkdaşlığımızın daha da gücləndirilməsinə, qarşılıqlı layihələrə, o cümlədən sərmayə
imkanlarına dair məsələləri, beynəlxalq məsələləri, regional inkişafı və şübhəsiz ki, gələcək perspektivləri
müzakirə etdik. Biz şadıq ki, İsveçrənin aparıcı şirkətləri artıq bir neçə ildir, ölkəmizdə fəaliyyət göstərir və
buradakı işlərini genişləndirmək məqsədi ilə yeni layihələr və yatırımlar baxımından bəzi fikirləri də var. Biz
İsveçrənin şirkətlərini dövlət büdcəsindən maliyyələşən yeni layihələrdə sərmayədar və ya müqaviləçi qismində
iştirak etməyə dəvət edirik.
Eyni zamanda, biz enerji sektorunda əməkdaşlıq imkanlarını da müzakirə etdik və hazırda əlaqələrin
dərinləşdirilməsi üçün yeni imkanların olduğunu görürük. Azərbaycan böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik
olan ölkədir. Hasilat ilbəil artır, bizim müasir və çox səmərəli nəqliyyat infrastrukturumuz mövcuddur, o
cümlədən, beynəlxalq və Avropa bazarlarını bizə açan neft və qaz kəmərlərimiz var. Biz İsveçrəni bu işlərdə
ölkəmiz üçün potensial tərəfdaş hesab edirik. Biz şadıq ki, şirkətlər səviyyəsində ciddi danışıqlar aparılır və
ümid edirik, yaxın gələcəkdə bu danışıqların əyani nəticəsinin şahidi olacağıq.
Prezidentin xarici ölkəyə səfəri əlaqələr baxımından həmişə ən mühüm ictimai hadisədir. Hesab edirəm
ki, bu, ölkələrimiz arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Biz təkcə siyasi və
iqtisadi əlaqələrlə kifayətlənməməliyik. Hesab edirəm ki, humanitar sahədə də mühüm işlər görülə bilər və
insanların bir-biri ilə ünsiyyəti çox vacibdir. Mən çox şadam ki, İsveçrə Prezidenti Azərbaycanın müxtəlif
yerlərinə səfər etmək, mühüm infrastruktur obyektləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdi. Artıq indi onun
Azərbaycan haqqında daha ətraflı məlumatı var. Düşünürəm ki, səfərin özü və onun nəticələri ölkələrimiz
arasında əlaqələrin dərinləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Biz bunu görməkdə maraqlıyıq. Biz İsveçrəni ölkəmiz
üçün əhəmiyyətli dost və tərəfdaş hesab edirik və ikitərəfli əlaqələrin inkişafı qarşılıqlı maraqlara xidmət
edəcəkdir. Təşəkkür edirəm.
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BAKIDA İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ PASKAL KUŞPENİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
12 may 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanım Kuşpen!
Əziz qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, mən ilk növbədə, Sizi və nümayəndə heyətinizi bir daha burada salamlamaq istəyirəm
və səfərin nəticələrindən məmnun olduğumu bildirirəm. Bu gün bizim təkbətək söhbətimiz və nümayəndə
heyətlərinin geniş tərkibli görüşü zamanı çox səmərəli və konstruktiv danışıqlarımız oldu. Təmaslar zamanı
münasibətlərimizi daha da genişləndirmək kimi ümumi arzumuzu ifadə etdik. \
Sizin səfəriniz tarixidir, çünki bu, İsveçrə Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Biz Sizin bu
gəlişinizə böyük əhəmiyyət veririk. Çox şadam ki, səfərin nəticələri olduqca müsbətdir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, İsveçrə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri
olmuşdur. Ölkəmiz uzun əsrlərdən, illərdən sonra öz müstəqilliyini bərpa etmişdir. Bu vaxt çərçivəsində
münasibətlərimiz uğurla inkişaf etmiş, yaxşı təmaslarımız olub. Amma səmimi desək, həmin münasibətlər
yalnız bu yaxınlarda daha sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Ölkəmizə səfəriniz əlaqələrin sonrakı inkişafına
əlavə təkan verəcəkdir. Əla siyasi münasibətlər olduğu halda, əlbəttə ki, biz ticari əlaqələrimizin
genişləndirilməsinə daha böyük diqqət ayıracağıq. Artıq ölkəmizdə bir neçə tanınmış İsveçrə şirkəti sərmayədar
və ya podratçı qismində fəaliyyət göstərir. Biz digər şirkətlərin də buraya gəlməsini alqışlayardıq.
Hazırda regionun əhəmiyyəti artmaqdadır. Biz yüksək peşəkarlıq tələb edən böyük layihələr həyata
keçiririk. İsveçrə şirkətlərinin təcrübəsi, iş göstəriciləri və keyfiyyəti bütün dünyada tanınır. Gələcək əməkdaşlıq
üçün sahələr çox geniş ola bilər. Bu gün biz artıq həmin güclü münasibətlərin inkişafı ilə məşğuluq. Ticari
əlaqələr, energetika sahəsində əməkdaşlıq, sərmayələrin qoyulması, tikinti işləri sahəsində, habelə humanitar
sahədə işləməliyik. Humanitar sahə haqqında xüsusi düşünməliyik ki, insanlar bir-biri ilə təmasda olsunlar.
Mədəniyyət sahəsində mübadilələr olmalıdır.
Azərbaycanı tanıtmaq üçün bir çox işləri görməliyik. Beləliklə, reallıq və ölkəmizdə baş verən hadisələr
haqqında beynəlxalq ictimaiyyətdə məlumat olmalıdır. Biz müstəqillik baxımından gənc ölkəyik, lakin tariximiz
və mədəniyyətimiz çox zəngindir. Əlbəttə ki, ölkəmizin bugünkü sürətli inkişafı, siyasi islahatlar, beynəlxalq
birliyə inteqrasiya vacibdir. Keçid dövrünün çətinliklərini aradan qaldırmaq və çoxşaxəli inkişaf etmək üçün
bütün səylərimizi göstəririk. Hazırda iqtisadi göstəricilərimiz çox ümidvericidir. İqtisadi artım ən yüksək
səviyyədədir.
Lakin bu regionda problemlər və narahatlıq doğuran məsələlər də var. Əsas məsələ isə, Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında həll olunmamış münaqişədir. Uzun illərdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmamış
qalır. Torpaqlarımızın işğal altında qalması qəbuledilməzdir. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə
çalışırıq, lakin məsələ yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır. Azərbaycanın bütün
əraziləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağ erməni işğalçı qüvvələrindən azad edilməlidir. Qaçqın və məcburi
köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıtmaq hüququna malik olmalıdırlar. Belə olarsa, regionda sülh bərqərar
olacaqdır. Bu halda, hamı bundan yararlanar. Biz problemin həlli ilə bağlı səylərimizi davam etdirəcəyik, lakin,
eyni zamanda, başa düşürük ki, bunu həll etmək üçün imkanlarımız daha da güclənməlidir. Ona görə də biz
siyasi, iqtisadi və hərbi islahatlara xüsusi diqqət yetiririk. Bütün bunlar istənilən ölkəni gücləndirir. Bunu etmək
üçün potensialımız var.
Xarici siyasət təşəbbüslərinə gəldikdə, bütün bunlar tərəfdaşlıq və dostluğun möhkəmləndirilməsinə
yönəlibdir. Biz İsveçrəni özümüzə dost ölkə hesab edirik. Bu ölkə öz tarixində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir
və indi hər bir sahədə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Əlbəttə ki, Sizin ölkənizlə münasibətlər
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və səfərinizi ikitərəfli münasibətlərimizdə mühüm bir hadisə hesab edirik.
Cənab Prezident, mən bu badəni Sizin, xanım Kuşpenin və İsveçrə xalqının sağlığına, İsveçrə ilə
Azərbaycan arasında dostluğun şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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BAKIDA TÜRKMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
19 may 2008-ci il
Hörmətli Qurbanqulu Malikquliyeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Prezident başda olmaqla, qardaş Türkmənistanın nümayəndə heyətini Azərbaycan torpağında bir daha
salamlamaq istəyirəm. Bu gün qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə çox geniş fikir mübadiləsi oldu. Biz
ikitərəfli əməkdaşlığı, onun inkişaf perspektivlərini, regional məsələləri, regionumuzda təhlükəsizlik sisteminin
möhkəmləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik. Müzakirə edilən bütün məsələlər barədə bizim mövqelərimiz
tamamilə üst-üstə düşür.
Biz Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana səfərinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən bu səfəri
ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açan tarixi səfər hesab edirəm. Son vaxtlar
biz ikitərəfli münasibətlərimizin coşğun inkişafının şahidləriyik. İqtisadi əlaqələrimiz möhkəmlənir, siyasi
təmaslarımız daimi xarakter daşıyır, həyatımızın bir sıra istiqamətləri üzrə çox sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur.
Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizi çox sevindirir.
Türkmənistan və Azərbaycan çox dinamik inkişaf edən müstəqil dövlətlərdir. Onlar özlərini təmin
etmək iqtidarında olan, zəngin təbii ehtiyatlara, coşğun inkişaf imkanlarına malik və iqtisadi inkişaf sürətinə
görə regionumuzda ən yüksək nəticələr nümayiş etdirən dövlətlərdir.
Biz bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində çox maraqlıyıq. Bu gün biz nəqliyyat problemləri ilə
əlaqədar məsələləri və bunların həllinin konkret yollarını müzakirə etdik. Bu məsələlərin həlli ölkələrimizi daha
da yaxınlaşdıracaq, habelə regionda güclü nəqliyyat infrastrukturu yaradılmasına kömək edəcəkdir. Biz
ölkələrimizin çox yüksək göstəricilər nümayiş etdirdiyi energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də
müzakirə etdik. Azərbaycan və Türkmənistan başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyində iştirak edir.
Bu gün müzakirə etdiyimiz mövzulardan biri də Xəzər problemi idi. Biz Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının Tehran sammitinin yekunlarını, eləcə də Xəzərdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin gələcək
yollarını razılıq hissi ilə qeyd etdik. Əminik ki, Türkmənistanın və Azərbaycanın bu istiqamətdə səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyəti həmin məsələnin hərtərəfli tənzimlənməsinə kömək edəcəkdir.
Başqa sözlə desək, müzakirə edilən bütün məsələlər və mövzular barədə qarşılıqlı anlaşma çox yüksək
səviyyədədir, mövqelərimiz üst-üstə düşür. Əminəm ki, bu səfər və onun nəticələri ölkələrimizin bir-birinə daha
da yaxınlaşmasına xidmət edəcəkdir.
İndicə çox mühüm ikitərəfli sazişlər imzalandı. Həmin sazişlər əməkdaşlığın bu istiqamətdə formatını
müəyyən edir. Lakin biz əməkdaşlığımızı təkcə imzalanmış sənədlərlə məhdudlaşdırmırıq. Biz inanırıq ki,
əməkdaşlığımız həyatımızın bütün sahələrini əhatə edəcək, qardaş Türkmənistan və Azərbaycan xalqları bundan
sonra da sülh şəraitində yaşayacaq, əməkdaşlıq edəcək, ölkələrimizin və xalqlarımızın inkişafına şərait
yaradacaqlar. Biz buna çox böyük əhəmiyyət veririk. Türkmənistan Prezidenti hörmətli Qurbanqulu
Malikquliyeviç mənim təklifimi qəbul edərək bugünkü səfərə gəldiyinə görə ona təşəkkür etmək istərdim.
Əminəm ki, çox uğurla başlamış səfər uğurla da başa çatacaqdır.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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BAKIDA TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ QURBANQULU BERDİMƏHƏMMƏDOVUN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
19 may 2008-ci il
Möhtərəm Qurbanqulu Malikquliyeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Türkmənistan Prezidentini Azərbaycan torpağında bir daha salamlamaq, bütün qonaqlara “Xoş
gəlmisiniz!” demək istərdim.
Bizim xalqlarımızı çoxəsrlik dostluq və əməkdaşlıq telləri bağlayır. Onlar əsrlər boyu fəal əlaqələr
saxlamış, dostluq etmiş, birgə çalışmışlar. Bu gün də bizim müstəqil dövlətlərimiz arasında münasibətlər bu
möhkəm tarixi zəmin üzərində qurulur. Hazırda Türkmənistanın və Azərbaycanın dinamik inkişafı regional
əməkdaşlığın çox mühüm amilidir. Ölkələrimiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı dövrdə böyük irəliləyiş yolu
keçmiş, böyük uğurlar qazanmış, öz müstəqilliklərini möhkəmləndirmişlər və bu indi onlar nəinki regionda,
hətta dünya miqyasında ən dinamik inkişaf edən ölkələrdəndir. Biz keçid dövrünün problemləri ilə əlaqədar
qarşımızda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirmişik və bu gün gələcəyə inamla baxırıq.
Bu gün Türkmənistan Prezidenti ilə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edərkən bir daha yəqin
etdim ki, ölkələrimizin ikitərəfli münasibətlər, regional əməkdaşlıq, regional təhlükəsizlik problemlərinə
yanaşmalarında ortaq cəhətlər çoxdur. Bizim ölkələr müstəqillik əldə edəndən sonra öz potensialını tam həcmdə
reallaşdırmaq imkanı qazanmışlar və indi müstəqil siyasət, milli maraqlarımıza əsaslanan siyasət yeridirlər. Çox
sevindirici haldır ki, bu gün biz Türkmənistanın ali nümayəndə heyətini qəbul edərkən öz keçmişimizi bir daha
təhlil etmək və irəliyə doğru hərəkət yollarını müəyyənləşdirmək imkanına malikik.
Bu gün imzalanmış sənədlər ölkələrimizin qarşıdakı illər üçün səmərəli əməkdaşlığını irəlicədən
müəyyənləşdirəcəkdir. Son dövrdəki fəal siyasi dialoq sayəsində biz müəyyən müddət həll olunmamış qalan bir
sıra problemləri həll etməyə, gələcək əməkdaşlığımızın perspektivlərini planlaşdırmağa və bununla da bizim
gələcək münasibətlərimizin inkişafının möhkəm təməlini yaratmağa nail olmuşuq.
Mən belə hesab edirəm ki, Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana səfəri ölkələrimiz arasında
münasibətlərin keyfiyyətcə yeni səviyyəsinin başlanğıcı olacaqdır. Biz iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı siyasi
əlaqələr məsələlərini, energetika kompleksi, nəqliyyat kompleksi ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Qarşılıqlı
surətdə faydalı planlarımız, ideyalarımız, layihələr çoxdur, artıq indi onların həyata keçirilməsi üçün çox
möhkəm potensial vardır, infrastruktur yaradılmışdır və ən başlıcası, hər iki tərəfin bir-birinə daha çox
yaxınlaşmaq, əməkdaşlıq etmək, qarşılıqlı ticarətin həcmini artırmaq, humanitar sahədə əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək arzusu böyükdür.
Bu gün mənə çox xoşdur ki, Türkmənistan Prezidenti, mənim hörmətli dostum böyük nümayəndə
heyətinin müşayiəti ilə Azərbaycana gəlmişdir. Bu nümayəndə heyətində energetika, yanacaq, nəqliyyat
sektorlarının və başqa sektorların nümayəndələri ilə yanaşı, incəsənət xadimləri, humanitar sektorun
nümayəndələri də var. Bu, bizim möhkəm tarixi təməli olan münasibətlərimizin çox mühüm seqmentidir.
Əminəm ki, bizim nümayəndə heyətlərinin üzvləri arasında keçirilmiş bugünkü görüşlər ən yaxın vaxtda əməli
nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Bu gün bizim bu barədə danışmaq və ölkələrimizin nümayəndələri arasında
alimlər, tədqiqatçılar, mədəniyyət xadimləri səviyyəsində fəal humanitar əməkdaşlığın konkret yollarını nəzərdə
tutmaq imkanımız oldu. İkitərəfli münasibətlərimizin bu seqmenti hər hansı iqtisadi layihələrdən heç də az
əhəmiyyət daşımır.
Demək istəyirəm ki, Türkmənistan Prezidentinin Azərbaycana səfəri mahiyyət etibarilə
münasibətlərimizin tamamilə yeni mərhələsidir. Artıq dediyim kimi, qısa müddətdə biz elə məsələləri həll
etməyə nail olmuşuq ki, onların həlli bəzən çox çətin görünürdü. Lakin prezidentlərin iradəsi sayəsində,
ölkələrimiz arasında inteqrasiya prosesinin bütün iştirakçıları sayəsində bu, mümkün oldu.
Biz gələcəyə inamla baxırıq, bizim dövlətlər özlərini təmin edən, çox böyük intellektual potensialı,
zəngin təbii ehtiyatları, əlverişli coğrafi mövqeyi olan dövlətlərdir. Bütün bunlar bizim əməkdaşlığımızı
şərtləndirir.
Bu gün Türkmənistan Prezidentinin səfərinin birinci gününün sonunda artıq əminliklə deyə bilərik ki,
səfərin ilk günü uğurlu olmuşdur və mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda biz bu səfərin nəticələrini görəcəyik.
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Fürsətdən istifadə edib, bir daha qardaş Türkmənistan xalqına dərin hörmət və məhəbbət hisslərimi
bildirmək, qardaş ölkəyə yeni uğurlar, nailiyyətlər, yeni zəfərlər arzulamaq istəyirəm. Qonşularınız kimi,
dostlarınız kimi, qardaşlarınız kimi biz sizin uğurlarınıza həmişə sevinirik.
Mən bu badəni Türkmənistan Prezidentinin sağlığına, qardaş Türkmənistan xalqının şərəfinə,
Türkmənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafı şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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KİYEVDƏ AZƏRBAYCAN-UKRAYNA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Kiyev şəhəri,
22 may 2008-ci il
Sağ olun, hörmətli Viktor Andreyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əvvələn, məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə, ölkənizdə olduğumuz ilk gündən mənə və
bizim nümayəndə heyətinin üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Ukrayna Prezidentinə təşəkkür etmək
istərdim.
Viktor Andreyeviçin qeyd etdiyi kimi, bu gün biz ikitərəfli münasibətlərin xarakterini və gələcəyini
müəyyən edən məsələlərin çox geniş spektrini müzakirə etdik. Bu məsələlər çoxşaxəlidir, onlar həm iqtisadi və
siyasi, həm də humanitar seqmentləri əhatə edir. Bütün bu istiqamətlərdə biz hər iki ölkənin bir-birinə
yaxınlaşmaq, birgə layihələr həyata keçirmək, artıq imzalanmış müqavilələr çərçivəsində konstruktiv iş aparmaq
və bununla da Ukrayna və Azərbaycanın əməkdaşlığının daha yüksək səviyyəyə çatmasına şərait yaratmaq
istəyini görürük.
Ölkələrimiz müstəqillik əldə etdiyi ilk vaxtdan onların arasında çox sıx və dostluq münasibətləri
yaranmışdır. Deyə bilərəm ki, hazırda bu münasibətlər keyfiyyətcə yeni mərhələyə çatmışdır. Bu gün
imzalanmış sənədlər, ilk növbədə siyasi xarakterli sənədlər buna sübutdur. Bu gün Dostluq və strateji tərəfdaşlıq
haqqında bəyannamə imzalanmışdır. Bu sənədin elə adı bizim münasibətlərin xarakterini və ruhunu əks etdirir.
Prezidentlər Şurasının yaradılması haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Ümid edirəm ki, bu format
əməkdaşlığımızın prioritetlərinin müəyyən olunması baxımından, eləcə də qəbul edilmiş qərarların yerinə
yetirilməsinə nəzarət mənasında çox səmərəli olacaqdır ki, bu da çox vacibdir.
Viktor Andreyeviçin dediyi kimi, bu gün biz hər iki ölkədə davamlı iqtisadi artım və əmtəə
dövriyyəsinin artımını müşahidə edirik. Bu da həm ölkələrimizin artan potensialının, həm də Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında səmimi siyasi qarşılıqlı əlaqələrin olmasının göstəricisidir. Siyasi baxımdan ölkələrimiz
müttəfiqdir, beynəlxalq təşkilatlarda həmişə bir-birini dəstəkləyir. Bu barədə mən bu gün Viktor Andreyeviçlə
danışmışam, indi bir də demək istəyirəm. Mən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət haqqında
Azərbaycanın BMT-nin Baş Məclisində təklif etdiyi qətnaməni dəstəklədiyinə görə Ukrayna rəhbərliyinə və
şəxsən Prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Bu, Ukrayna rəhbərliyinin prinsipiallığının daha bir təzahürü,
Azərbaycana münasibətdə dostluğun daha bir təzahürü, münaqişələrin həllinə ədalətli münasibətin daha bir
təzahürüdür.
Beləliklə, siyasi münasibətlər, prezidentlər arasında şəxsi münasibətlər başqa sahələrdə münasibətlərin
istiqamətlərinin inkişafını da çox cəhətdən müəyyən edir. Bu gün biz növbəti energetika sammiti keçirilməsi
ərəfəsindəyik. Əlbəttə, bütün başqa məsələlərlə yanaşı, energetika problemləri də bu gün fəal müzakirə olundu
və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bizim çox yaxşı perspektivlərimiz var.
Krakovda keçirilmiş birinci sammitdən sonrakı bir il ərzində görülən işlər onu göstərir ki, bu prosesin
bütün iştirakçıları əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə sadiqdirlər. Təbii ki, Ukraynanın və Azərbaycanın bu
prosesdə fəal iştirakı bizim ciddi nəticələr əldə etməyimizə şərait yaradır.
Bunun üçün imkanlar var. Azərbaycan artıq dünya bazarlarına böyük həcmdə enerji daşıyıcıları
göndərən ölkəyə çevrilmişdir. Bu, neftə və qaza, onların ixracının artırılması perspektivinə aiddir. Təbii ki,
marşrutların şaxələndirilməsi bizim üçün vacib məqamdır və buna xeyli dərəcədə nail olmuşuq. Lakin indi biz
öz enerji potensialımızı daha tam reallaşdırmağa imkan verə biləcək yeni layihələr üzərində işləyirik.
Bu gün biz humanitar əməkdaşlıq məsələsinə böyük diqqət yetirdik və bu sahədə münasibətlərin yüksək
səviyyədə olmasını böyük məmnuniyyətlə vurğuladıq. Yaxın gələcəkdə Bakıda Ukraynanın böyük oğlu Taras
Şevçenkonun abidəsinin açılışı gözlənilir. Bu, Azərbaycanda Ukraynaya, Ukrayna xalqına, Ukrayna
mədəniyyətinə nə qədər böyük hörmət və məhəbbət bəslənməsinin yalnız bir təzahürüdür.
Bu gün biz bu sahədə fəal əməkdaşlığı inkişaf etdirmək barədə razılığa gəldik ki, qarşılıqlı siyasi
əlaqələrin yüksək səviyyəsi, müxtəlif dövlət qurumları, özəl qurumlar, nazirliklər arasında əməkdaşlıq həm də
sırf insani ünsiyyətlə tamamlansın. Bunun üçün möhkəm tarixi baza var. İctimai-siyasi formasiyalardan asılı
olmayaraq, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlər həmişə çox müsbət olmuşdur.
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Mən danışıqların yekunlarından, bizim görüşümüzün nəticələrindən çox razıyam və əminəm ki,
gələcəkdə qarşılıqlı əməkdaşlığın potensialını fəal surətdə artıracağıq.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
SUAL: (“Space” teleşirkəti, Azərbaycan): Mənim sualım hər iki prezidentədir. Siz qeyd etdiniz ki,
son illərdə ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlər dinamik inkişaf edir, ticarət dövriyyəsi genişlənir.
Bu baxımdan bilmək maraqlı olardı, sizin fikrinizcə, qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun konkret
perspektivləri necədir?
VİKTOR YUŞŞENKO: Biz bunu əsas tuturuq ki, hazırda həm iqtisadi, həm də ticarət
münasibətlərində mövcud olan dinamika sizin sualınıza müsbət cavab vermək üçün yaxşı zəmindir. Bizim
Azərbaycanla müzakirə etdiyimiz məsələlər portfelində Azərbaycan tərəfinə təkliflərimiz, ilk növbədə, neftin
Ukrayna ərazisində emal edilməsinə dair layihədir. Bu layihə barədə bizim işçi qrup çərçivəsində artıq ikinci
dəfə söhbət getmişdir. Bildiyiniz kimi, energetika, neft və qaz nazirliklərinin mütəxəssislərindən təşkil edilmiş
işçi qrup fəaliyyətdədir. Biz buna əsaslanırıq ki, iyulun 1-də bu qrupun işi barədə ilk hesabat alacağıq və bu cür
investisiyaların mümkün olub-olmaması sualına ilk cavab o vaxt məlum olacaqdır. Bu investisiyalar bizim üçün
çox vacibdir, özü də biz bu layihənin həyata keçirilməsinə kompleks yanaşmadan danışırıq. Onu nəzərdə
tuturuq ki, yeni müəssisədə neftin dərin emalı ilə məşğul olmaq üçün gələn investor Ukrayna ərazisində özünün
yanacaqdoldurma stansiyaları şəbəkəsini yaratmaq layihəsi ilə gəlir və ən başlıcası, müvafiq neft məhsullarının
Avropa İttifaqı ölkələrinin ərazilərinə ixrac edilməsi üçün onun çox böyük potensialı vardır.
Bu gün biz aviasiya ilə bağlı çoxsaylı layihələr haqqında danışdıq. Bizim təkliflərimiz arasında elə
layihələr var ki, bəlkə də, onlar hələlik qapalı variantda mövcuddur. Biz hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq
barədə, bu və ya digər məhsulların istehsalı üçün səylərimizi birləşdirmək imkanları barədə danışdıq. Nəqliyyat
və rabitə sahəsində yaxşı perspektivlər var. Kosmosun öyrənilməsi sahəsində yaxşı perspektivlər var. Bunlar
bizim üçün milli sənayenin ənənəvi ixtisaslaşmasıdır və cənab Prezidentlə təkbətək danışıqlarda biz, mənim
fikrimcə, Azərbaycan tərəfini maraqlandıra biləcək bir sıra layihələr haqqında söhbət etdik. Ümid edirəm ki, bu
məsələlər öyrəniləcək və yaxın bir ay-ayyarım ərzində biz bu təşəbbüslərə ikinci dəfə qayıdacağıq.
Bundan əlavə, sabah başlanan zirvə toplantısında biz Xəzər neftinin nəql edilməsi üçün bütün marşrutun
işə salınması məsələsinə dair təkliflər verəcəyik və bu layihə ilə əlaqədar bütün infrastruktur Azərbaycan tərəfi
üçün açıqdır. Mən dostuma dəfələrlə demişəm və bu gün də səmimi vurğulamaq istəyirəm ki, biz Azərbaycan
və Ukrayna biznesləri arasında inteqrasiyanın olduqca dərinləşməsində son dərəcə maraqlıyıq. Biz ürəkdən
istəyirik ki, Azərbaycanın ölkə kimi və yaxud Azərbaycan biznesinin Ukraynada sanballı infrastrukturu olsun.
Biz əminik ki, Ukraynanın geosiyasi imkanları, coğrafi şəraiti və nadir istehlak bazarı bu layihələri cazibədar
edir. Mən ümid edirəm ki, biz bu təşəbbüslərin müsbət həllini tapacağıq. Sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Mən əlavə etmək istəyirəm ki, biz ölkələrimizin qarşılıqlı investisiyalarını hərtərəfli
alqışlayırıq və hesab edirəm ki, investisiyalara daha çox ehtiyac olan sahələrə sərmayə qoyulması üçün yaxşı
imkanlar var. Hazırda Ukrayna və Azərbaycan öz iqtisadi potensialına görə ölkələrimizin hüdudlarından
kənarda külli məbləğdə sərmayə qoymaq imkanına malikdir. Yəqin ki, cəmi 5-7 il bundan əvvəl belə imkanlar
yox idi. İndi isə belə imkanlar, o cümlədən maliyyə imkanları var. Üstəlik, siyasi münasibətlər yüksək
səviyyədə olanda, ölkələrimizin iqtisadiyyatına investisiyalar daha cəlbedici olur. Çünki istər şəxsi biznesin,
istərsə də dövlət müəssisələrinin vəsaitləri olsun, bunlar adətən, o ölkələrə daha rahatlıqla yönəldilir ki, həmin
ölkələrlə çox yaxşı siyasi münasibətlər olsun, bu isə bizim ölkələr üçün səciyyəvi haldır.
Son dövrlərdə Azərbaycan qonşu dövlətlərdə bir sıra iri investisiya layihəsi həyata keçirmişdir. Bu
yaxınlarda tikilmiş neft və qaz kəmərlərinə qoyduğumuz investisiyaları nəzərə almasaq, həmin layihələrin
ümumi həcmi 2,5 milyard dollardan çoxdur. Biz gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyətimizi genişləndirməyi
planlaşdırırıq.
Ukraynanın energetika sektoru bizim üçün böyük maraq doğurur və Viktor Andreyeviçin dediyi kimi,
bu gün həmin mövzu işçi qruplar səviyyəsində müzakirə edilmişdir. Energetikaya investisiya qoyulması ilə
əlaqədar bütün məsələlər praktik olaraq müzakirə edilir və işçi qrupun fəaliyyətinin nəticəsi müsbət olacağı
təqdirdə, - mən isə buna əminəm, - bu proses dərhal başlanacaqdır. Biz Azərbaycan iqtisadiyyatına, onun
müxtəlif sektorlarına Ukrayna şirkətlərinin sərmayə qoymasında da maraqlıyıq. Hazırda biz iqtisadiyyatı
şaxələndirmə siyasəti yeridirik. Biz əsas diqqəti qeyri-neft sektoruna yönəldirik, çünki neft-qaz sektorunda
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bizim qarşımızda duran bütün vəzifələr artıq həyata keçirilmişdir. Biz neft və qaz amilindən asılı olmayan
iqtisadiyyat yaratmalıyıq. Ona görə də biz ukraynalı tərəfdaşlarımızın bu baxımdan bütün təşəbbüslərini və
təkliflərini alqışlayırıq. İqtisadiyyatın inkişafı və ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin artması qarşılıqlı
investisiyaların həcminin artırılmasını nəzərdə tutur. İnanıram ki, bu, ölkələrimizin bir-birinə daha da
yaxınlaşmasına kömək edəcəkdir.
SUAL (Birinci milli kanal, Ukrayna): Mənim birinci sualım Ukrayna Prezidentinədir. Viktor
Andreyeviç, Sizin fikrinizcə, Odessa-Brodı marşrutu təxminən nə vaxt birbaşa rejimdə işə düşə bilər? Bu
sualım isə Azərbaycan Prezidentinədir. Azərbaycan Odessa-Brodı kəməri üçün hansı həcmdə neft
göndərməyə hazırdır və Sizin fikrinizcə, ilk müqavilələr nə vaxt bağlana bilər?
VİKTOR YUŞŞENKO: Bugünkü danışıqlar və işçi qrupunun təmasları çərçivəsində Odessa-Brodı
neft kəmərinə, daha sonra Ukraynanın və başqa ölkələrin neft emalı müəssisələrinə Xəzər neftinin göndərilməsi
məsələsinə texniki səviyyədə baxılmışdır. İndi kəmərin Bakı nefti ilə doldurulması barədə hesablamalarla bağlı
işçi müzakirələr gedir, buna görə də mən deyərdim ki, məsələ texniki səviyyədədir.
İLHAM ƏLİYEV: Bildiyiniz kimi, bu məsələ çoxdan müzakirə edilir. İndi isə müzakirələr daha
konkret xarakter daşıyır. Sabah energetika sammitində müzakirə ediləcək mövzulardan biri də bu layihə ilə
bağlıdır. Azərbaycan həmişə ixracın şaxələndirilməsi siyasətinə tərəfdar olmuşdur. Mahiyyət etibarilə biz buna
nail olmuşuq. Hazırda Azərbaycandan üç istiqamətdə neft nəql edilir və ya nəql edilə bilər. Boru kəmərlərindən
ikisi Qara dəniz bazarına, biri isə Aralıq dənizi bazarına istiqamətlənmişdir. Lap bu yaxınlarda, cəmi bir neçə
gün əvvəl Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Kulevi şəhərində Azərbaycanın neft şirkəti tərəfindən tikilmiş
yeni terminal açılmışdır. Bu, həm Gürcüstan iqtisadiyyatına Azərbaycanın birbaşa sərmayə qoyması, həm də
Qara dənizdə güclü infrastruktur yaradılması deməkdir. Başqa sözlə, bu terminal müəyyən dərəcədə OdessaBrodı-Plotsk-Qdansk layihəsinin cəlb olunmasını nəzərdə tutur və ümumiyyətlə, enerji dəhlizinin ayrılmaz
tərkib hissəsidir.
Ümumiyyətlə, biz regional xarakterli enerji və nəqliyyat layihələri üzərində çox fəal işləyirik və bu
istiqamətdə çox iş görülmüşdür. Odessa-Brodı layihəsi çərçivəsində əməliyyatların həyata keçirilməyə
başlanmasının konkret müddətlərinə gəldikdə isə, mən əminəm ki, işçi qrup iyulun əvvəlinə həm iqtisadi, həm
də texniki xarakterli konkret təkliflərini təqdim edəcəkdir. Sizə məlumdur ki, hazırda layihənin texniki-iqtisadi
əsaslandırılması prosesi gedir. Bu gün biz həmin marşrutun təkcə nəzəri baxımdan deyil, həm də praktik
cəhətdən testləşdirilməsi üçün müəyyən pilot layihələrinin imkanlarını müzakirə etdik. Ona görə ki, iqtisadi
göstəricilər nəzəriyyədə bir, praktikada isə başqa ola bilər.
Təbii ki, biz həmişə bunu nəzərdə tutmuşuq və bu gün də Azərbaycanın həmin layihədə daha geniş
kontekstdə iştirakını müzakirə etdik. Ona görə ki, Azərbaycan nefti Qara dəniz hövzəsinə sərbəst nəql edilir və
Odessa-Brodı boru kəmərinin doldurulması üçün ondan istifadə edilə bilər. Lakin əməkdaşlığın daha geniş
formatından – neftin emalı, distribyusiyası, neft məhsullarının Ukrayna bazarlarına və ola bilsin ki, qonşu
dövlətlərin bazarlarına da çıxarılması üçün birgə tədbirlər görülməsindən söhbət gedir. Yəni biz bu məsələyə
geniş formatda yanaşırıq. Bilirəm ki, Ukraynanın da mövqeyi belədir və bu layihə təkcə Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında deyil, həm də ona qoşulan başqa ölkələr arasında da əməkdaşlığın çox genişlənməsinə
səbəb olmalıdır.
Bu gün biz Xəzər dənizi ilə Baltik dənizini birləşdirən və ya birləşdirə biləcək enerji dəhlizinin
yaradılmasından danışırıq. Bu, Xəzər regionu-Qara dəniz-Baltik dənizi hövzələrinin regional əməkdaşlığının
yeni elementidir. Yəni layihənin formatı çox böyük olacaqdır. Bu layihəyə qoşulmuş bütün ölkələrin siyasi
dəstəyi vardır. İndi yalnız iqtisadi və texniki detalları razılaşdırmalıyıq, bir də, artıq qeyd etdiyim kimi,
praktikada testləşdirib nəticələri təhlil etməliyik.

44

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

UKRAYNADA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNƏ
TARAS ŞEVÇENKO ADINA KİYEV MİLLİ UNİVERSİTETİNİN
FƏXRİ DOKTORU DİPLOMU TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Kiyev şəhəri,
22 may 2008-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli rektor, mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə sağ olun. Dünyanın aparıcı ali
məktəblərindən birinin - Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülmək
mənim üçün böyük şərəfdir.
Mən bu adı ölkələrimiz arasında çox dinamik, səmərəli şəkildə inkişaf edən, yeni formalar kəsb edən,
son nəticədə təkcə ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsinə deyil, həm də iri regional layihələrin həyata
keçirilməsinə gətirib çıxaracaq dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişafı və möhkəmlənməsi işində
fəaliyyətimin qiymətləndirilməsi hesab edirəm.
Mən bilirəm ki, bu gün Ukraynanın tarixində xüsusi bir gündür. Mənə dedilər ki, bu gün Taras
Şevçenkonun nəşinin yenidən dəfn edildiyi gündür. Ukrayna xalqının bu görkəmli oğlunun xatirəsinə
Azərbaycanda da böyük hörmətlə yanaşırlar. Fürsətdən istifadə edib sizə bildirmək istəyirəm ki, lap yaxın
vaxtlarda Bakıda, şəhərimizin mərkəzi rayonlarının birində Taras Şevçenkonun abidəsinin açılışı olacaqdır. Bu
da dövlətlərimiz arasında olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin nümunəsidir.
Artıq qeyd etdiyim kimi, bu münasibətlər çox səmərəli və dinamik şəkildə inkişaf edir və bu gün biz
həmin münasibətlərin keyfiyyətcə tamamilə yeni səviyyəsinin şahidiyik. Bu gün mən Ukraynada rəsmi
səfərdəyəm. Bu, son dörd ildə sizin ölkənizə mənim dördüncü səfərimdir və bunun özü ölkələrimiz arasında sıx
əlaqələrin göstəricisidir.
Bugünkü səfər bizim münasibətlərimizin inkişafında yeni mərhələdir. Ölkələrimiz arasında
münasibətlərin gələcək inkişafını müəyyənləşdirəcək çox mühüm sənədlər imzalanmışdır. Bu sənədlər bizim
həyatımızın bir çox sahələrini əhatə edir, lakin ölkələrimiz arasında Dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında
bəyannaməni xüsusi vurğulamaq istərdim. Bu sənədin elə adı bizim münasibətlərimizin xarakterini və ruhunu,
yəni dostluq və strateji tərəfdaşlığı əks etdirir. Əminəm ki, gələcəkdə bizim münasibətlərimiz daha səmərəli
inkişaf edəcək, həyatımızın yeni sahələrini, iqtisadiyyatın, humanitar sahənin yeni sektorlarını əhatə edəcəkdir.
İki qardaş dövlət kimi həm Ukrayna, həm də Azərbaycan islahatları uğurla həyata keçirəcək, ölkələrimizi
demokratiya və tərəqqi yolu ilə irəli aparacaqlar.
Bu gün dünyanın aparıcı ali məktəblərindən birinin belə yüksək fəxri adını almaq mənə çox xoşdur.
Vaxtilə mənim də müəllimlik fəaliyyətim olub və həyatımın bu dövrü mənə çox əzizdir. Bu gün də
Azərbaycanın Prezidenti kimi təhsil sisteminin inkişafına böyük diqqət yetirməyə çalışıram. Hər bir ölkənin, hər
bir xalqın gələcəyi təhsillə bağlıdır.
Əlbəttə ki, zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Azərbaycan iqtisadi islahatları səmərəli şəkildə həyata
keçirir. Lakin mən tam əminəm ki, yüksək təhsil səviyyəsi olmasa, peşəkarlıq olmasa, gənclər ən mütərəqqi
texnologiyalara yiyələnməsələr həqiqətən inkişaf etmiş dövlət qurmaq mümkün deyildir. Buna görə də təhsil
bizim üçün prioritet sahədir. Son vaxtlarda Azərbaycanda bu istiqamətdə çox iş görülmüşdür. Bu sahəyə xərclər
ilbəil artır. Deməliyəm ki, Azərbaycan büdcəsinin maddələri arasında təhsil sahəsi ikinci yer tutur. Son 3-4 ildə
Azərbaycanda 1300-dən çox məktəb tikilmiş, onlar hamısı internet şəbəkəsinə qoşulmuş kompyuterlərlə təchiz
olunmuşdur.
Biz gənclərimizin dünyanın aparıcı ali məktəblərində təhsil alması üzrə proqramı həyata keçirməyə başlayırıq.
Mənə çox xoşdur ki, bizim gənclər sizin universitetdə təhsil alırlar. Rektorun artıq qeyd etdiyi kimi, bu sahədə
yaxşı ənənə də mövcuddur. Kiyev Milli Universitetinin məzunlarının çoxu bu gün hakimiyyət strukturunda
mühüm mövqelər tutur və ictimai həyatda əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Bütövlükdə, Azərbaycanın bugünkü inkişafını səciyyələndirərək deməliyəm ki, ölkəmiz siyasi və
iqtisadi islahatlar yolu ilə inamla irəliləyir. İslahatlar paralel şəkildə həyata keçirilir, hüquqi dövlət qurulması,
cəmiyyətin demokratikləşməsi məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verilir. Güclü siyasi sistem yaradılması bizim
bütün gələcək uğurlarımızın rəhnidir, çünki möhkəm demokratik təsisatları olmayan heç bir cəmiyyət inkişaf
edə bilməz.
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Bu istiqamətdə çox böyük iş görülmüşdür, hələ çox işlər də görülməlidir. Bununla paralel olaraq, çox
ciddi və əsaslı iqtisadi islahatlar həyata keçirilir. Bütün bunlar əhalinin maddi rifahının yüksəlməsinə, habelə
iqtisadi potensialımızın möhkəmlənməsinə, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqelərinin
möhkəmlənməsinə öz təsirini göstərir.
İqtisadi və siyasi islahatlar nəticəsində son dörd ildə Azərbaycanda iqtisadi artım 96 faiz olmuşdur. Son
üç ildə biz ÜDM-in artım sürətinə görə dünyada ən yüksək nəticələr əldə etmişik, artım hər il 20-30 faiz olur.
Sənaye istehsalının artımı da təxminən iqtisadi artım səviyyəsindədir. Biz irimiqyaslı sosial islahatlar həyata
keçiririk, bunun nəticəsində yoxsulluğun səviyyəsi bir neçə dəfə azalmışdır və bu gün həmin göstəriciyə görə
Azərbaycan dünya miqyasında layiqli yerdədir. Bizim vəzifəmiz sosial hadisə kimi yoxsulluğun kökünü
tamamilə kəsməkdir və mən əminəm ki, yaxın vaxtlarda biz buna nail olacağıq.
Biz Azərbaycanın regionlarının inkişafına çox böyük diqqət yetiririk, çünki regional inkişaf ölkəmizin
hərtərəfli inkişaf yoludur. Bu, yeni iş yerləri, müasir infrastruktur, o cümlədən təhsil və səhiyyə infrastrukturu
yaradılması deməkdir. Ölkəmizdə bütün bunların həyata keçirilməsi mümkündür və bizim reallaşdırdığımız
proqramlar, əslində, həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir.
Azərbaycan zəngin təbii ehtiyatlara malik olan ölkədir. Əlbəttə, burada əsas rolu təbiət oynamışdır.
Lakin biri var həmin təbii ehtiyatlar suyun dərin qatları altında qalsın, biri də var ki, onlar hasil edilsin, boru
kəmərləri tikilsin və həmin resurslar dünya bazarlarına çatdırılsın. Biz 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq,
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə enerji sektorunda irimiqyaslı əsaslı islahatlar
həyata keçirməyə nail olmuşuq. 1990-cı illərin ortalarında qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələr hazırda uğurla
yerinə yetirilmişdir.
Azərbaycan enerji ehtiyatlarının iri hasilatçısına və onları Avropa və dünya bazarlarına çatdıran dövlətə
çevrilmişdir. Azərbaycan qədim ölkədir. Dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft 1847-ci ildə Azərbaycanda
çıxarılmışdır. Lakin o vaxt Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinin sahibi deyildi. O dövrdə və sonrakı illərdə
Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Yalnız müstəqillik əldə edəndən sonra Azərbaycan xalqı özünün təbii
sərvətlərindən birbaşa istifadə etmək imkanı qazanmışdır və indi bizim təbii sərvətlərimiz ölkəmizin hərtərəfli
inkişafına şərait yaradır. Biz öz təbii resurslarımızdan dövlətimizin rifahı naminə istifadə edirik və bunun da
nəticəsində enerji resurslarının satışından əldə edilən gəlir müntəzəm və ədalətli qaydada bölünür. Biz hasilat
sahəsində şəffaflığın maksimum səviyyəsinə nail olmuşuq və bu göstərici üzrə dünya miqyasında liderik. Bunu
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar da etiraf etmişdir. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı neft gəlirlərinin və
xərclənməsində şəffaflığın yüksək səviyyəsinə görə Azərbaycanı mükafatlandırmışdır.
Biz boru kəməri siyasətini və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılmasının
şaxələndirilməsini uğurla həyata keçirmişik. Hazırda nefti üç istiqamətdə nəql edirik, bunlardan ikisi Qara dəniz
hövzəsi, biri Aralıq dənizi hövzəsidir. Biz yeni enerji dəhlizlərinin yaradılması məsələsində öz tərəfdaşlarımızla,
o cümlədən Ukrayna ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Sizə məlum olduğu kimi, sabah Kiyevdə energetika
məsələlərinə həsr edilmiş sammit açılacaqdır. Həmin sammitdə müzakirə ediləcək məsələlərdən biri OdessaBrodı-Plotsk-Qdansk boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi məsələsi olacaqdır. Azərbaycan lap əvvəldən
bu layihəni siyasi cəhətdən dəstəklədiyini bildirmişdir və indi də bu fikirdədir. Bizim neft şirkətimiz həmin
layihəni həyata keçirən “Sarmatiya” şirkətinin səhmdarlarından biridir və ümid edirik ki, enerji sammitinin
nəticələri həm bu layihənin həyata keçirilməsi yolunda, həm də bütövlükdə, Xəzər dənizini Qara dəniz və Baltik
dənizi ilə birləşdirən etibarlı enerji dəhlizi yaradılmasında irəliyə doğru daha bir addım olacaqdır.
Biz Xəzər hövzəsində yataqlarımızın işlənilməsinə xarici şirkətləri dəvət etmiş ilk ölkə olmuşuq. Bu
gün Azərbaycan nefti dünyanın bütün guşələrinə, bütün qitələrə nəql edilir. Biz qarşımızda duran əsas strateji
məsələləri uğurla həll etmişik və indi gələcəyə baxırıq. Enerji resurslarımızla regional əməkdaşlıq,
regionumuzda sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi işinə daha çox töhfə vermək üçün nə edə
biləcəyimiz barədə fikirləşirik. Biz gələcəkdə də bu istiqamətdə səylərimizi artırmaq və qarşıya qoyulmuş bütün
vəzifələri yerinə yetirməyə çalışmaq əzmindəyik.
Bu yaxınlarda Azərbaycan qaz hasil edən və dünya bazarına qaz göndərən ölkəyə çevrilmişdir. Əvvəllər
bu, belə deyildi. Lakin qazla bağlı ən mühüm layihələri uğurla həyata keçirən Azərbaycan artıq indi Avropa
İttifaqı bazarlarına qaz nəql edir. Gələcəkdə isə, bildiyiniz kimi, enerji təhlükəsizliyi məsələləri beynəlxalq
münasibətlərin gündəliyində üstünlük təşkil edəcəkdir. Artıq bu gün enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə ölkənin
milli təhlükəsizliyi kontekstində yanaşırlar. İndiki halda Xəzərin və ilk növbədə Azərbaycanın enerji resursları
bu məsələdə artıq müsbət rol oynayır. Biz öz enerji ehtiyatlarımızdan regionda etimadın möhkəmlənməsi,
regional əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün istifadə edirik. Enerji ehtiyatlarından bizim dostlarımız və
tərəfdaşlarımız arasında, strateji münasibətlərə malik olduğumuz ölkələr arasında dostluğu möhkəmlətmək üçün
istifadə edirik.
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Beləliklə, dünya enerji bazarı üçün, qlobal təhlükəsizlik məsələləri üçün Azərbaycanın dünya
siyasətində rolu və yeri möhkəmlənir. Bu, əlbəttə, bizə yeni imkanlar verir, lakin həm də bizim üzərimizə əlavə
məsuliyyət qoyur. Hazırda dünyada hər şey - istehlakçıların enerji təhlükəsizliyi məsələləri də, resursların
satışından alınan səmərənin hasilatçılar üçün faydası məsələləri də bir-biri ilə qarşılıqlı surətlə bağlıdır. Bunlar
vəhdət halında maraqların tarazlığını formalaşdırmalıdır. Biz belə tarazlığın tərəfdarıyıq və bu proseslərin
müsbət məcrada getməsi üçün, enerji resurslarının mübahisə və münaqişə predmetinə çevrilməməsi üçün öz
tərəfimizdən nə lazımdırsa edəcəyik. Bu gün bu məqsədə nail olmuşuq, belə ki, həmişə etimadın və qarşılıqlı
anlaşmanın möhkəmlənməsinə xidmət etmişik.
Ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə görülən işlər barədə çox danışa bilərəm. Artıq qeyd etdiyim kimi, bütün
sahələr üzrə konkret proqramlar həyata keçirilir. Bizim xeyli maliyyə ehtiyatlarımız yaranmışdır və çoxsaylı
sosial proqramlar həyata keçiririk. Sadəcə olaraq, vaxtın məhdudluğu üzündən yalnız bizi narahat edən əsas
məqamlar üzərində dayanmalı olacağam.
Bizim uğurlarımızla, gələcəyə böyük nikbinliklə baxmağımızla yanaşı, regionda sabitliyin pozulması,
qarşıdurma təhlükələri də mövcuddur. Əslində, onlar həmişə olmuşdur və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi kontekstində görürük ki, bu proses dondurulmuş hesab edilə bilməz.
Məsələ həll edilməmiş qaldıqda, münaqişənin daim yenidən alovlanması qorxusu var. Azərbaycanın bu
məsələyə münasibətdə mövqeyi birmənalıdır və bu mövqe beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına əsaslanır,
yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən etnik təmizləmə
siyasətindən zərər çəkmiş bir milyon azərbaycanlı özlərinin daimi yaşayış yerlərinə qayıtmalıdır, Azərbaycanın
ərazilərinin işğalına son qoyulmalıdır və yalnız o vaxt regionda sülh bərpa olunacaqdır. Bizim mövqeyimiz istər
tarixi baxımdan, istərsə də hüquqi, siyasi, iqtisadi baxımdan, qüvvələr balansı, - o cümlədən hərbi sahədə, baxımından möhkəmdir.
Dağlıq Qarabağın ərazisində tarixən həmişə Azərbaycan xalqının nümayəndələri yaşamışdır. 1828-ci
ildə həmin əraziyə erməni xalqının nümayəndələri köçürülmüş, sonradan onlar orada çoxluq təşkil etmiş və bu,
separatçılıq təzahürlərinin başlanmasına təkan vermişdir.
Bu gün Dağlıq Qarabağ rejimi heç kim tərəfindən tanınmamışdır. O, əslində, kriminal rejimin idarə
etdiyi qanunsuz, qeyri-leqal qurumdur. Orada heç bir qanun işləmir, orada beynəlxalq monitorinq keçirilmir,
orada kriminallaşma, narkotrafik, terrorizm kimi çox təhlükəli proseslər baş verir və bunların hamısı bütün qitə
üçün təhlükədir. Ona görə ki, indi dünyada, xüsusən Avropada nəzarətsiz zonaların sayı o qədər də çox deyildir.
Bu, bütün regionda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək böyük təhlükədir.
Beynəlxalq hüquq normaları baxımından BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı qüvvələrinin
bizim ərazidən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir, lakin onlara əməl olunmur. Bu yaxınlarda
BMT-nin Baş Məclisi işğalçı qüvvələrin ərazimizdən çıxarılmasını tələb edən yeni qətnamə qəbul etmişdir. Biz
Ukraynaya çox minnətdarıq ki, o, BMT-də səsvermə zamanı Azərbaycanı dəstəklədi, əslində, ədaləti dəstəklədi
və beynəlxalq hüquq normalarının bərqərar olmasına tərəfdar çıxdı.
Mən bu məsələnin siyasi tərəfi barədə danışanda qeyd etməliyəm ki, bu gün, heç şübhəsiz, regional
əməkdaşlıq, qlobal enerji təhlükəsizliyi məsələlərində Azərbaycanın əhəmiyyəti və rolu artır. Azərbaycanın
iqtisadi potensialı çox sürətlə artır və indi bizim iqtisadiyyatımız hələ də beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə riayət etmək istəməyən həmin ölkənin iqtisadiyyatından, demək olar ki, 7 dəfə artıqdır.
Münaqişənin həlli bizim üçün bir nömrəli problem və ölkəmizin qarşısında duran ən ciddi problemdir. Bu,
bizim yeganə problemimizdir, çünki iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, sosial proqramlar – bütün bunlar ona
doğru aparır ki, biz Azərbaycanın sözün tam mənasında inkişaf etmiş dövlətə çevrilməsinə nail olacağıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsi bütün regionun təhlükəsizliyi üçün təhdiddir. Bir daha
demək istəyirəm ki, bizi dəstəklədiyinə görə qardaş Ukraynaya minnətdarıq və gələcəkdə də diplomatik və
siyasi səylərimizi artırmağa çalışacağıq və əlbəttə, müdafiə qabiliyyətinin artırılmasını da unutmayacağıq. Son
vaxtlar bu istiqamətdə az iş görülməmişdir. Qısaca onu deyə bilərəm ki, hazırda Azərbaycanın müdafiə xərcləri
təxminən iki milyard dollara bərabərdir, bu isə Ermənistanın illik büdcəsi ilə müqayisə edilə bilər.
Vaxtın məhdud olması ilə əlaqədar mən öz çıxışımı tamamlamağa məcburam. Bir daha demək istəyirəm
ki, bu gündən etibarən Kiyev Milli Universitetinin fəxri doktoru adını daşımaq mənim üçün böyük şərəfdir. Mən
gələcək fəaliyyətimdə çalışacağam ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlər daim inkişaf etsin, yeni
formalarla, yeni layihələrlə zənginləşsin. Bizim ölkələrimizin xalqları arasında tarixən yaxınlıq vardır. Bu gün
bir-birimizə strateji tərəfdaşlar kimi baxdıqda, təbii ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin keyfiyyəti tamam
başqadır. Əminəm ki, gələcəkdə biz bütün sahələri – təkcə energetikanı deyil, iqtisadiyyat, nəqliyyat sahələrini,
humanitar əməkdaşlığı və sairi də əhatə edən bütün planları və layihələri reallaşdıracağıq. Onda, təbii ki,
ölkələrimizin potensialı xeyli artacaqdır. Biz artıq indi görürük ki, möhkəm siyasi əlaqələr keçən il əmtəə
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dövriyyəsinin 40 faizdən çox artmasına gətirib çıxarmışdır. Bu, yalnız başlanğıcdır. Biz öz ölkələrimizin –
müstəqil Ukraynanın və müstəqil Azərbaycanın, müstəqil siyasət yeridən ölkələrin inkişafının keyfiyyətcə yeni
mərhələsindəyik. Xalqlarımız əsrlər boyu öz taleyimizi özümüzün müəyyənləşdirəcəyi günün həsrətini
çəkmişdir. Bizim nəslin xoşbəxtliyi ondadır ki, həmin günü gördük və ən başlıcası, bu müstəqilliyi
möhkəmlətmək və gələcək nəsillərimiz üçün qoruyub saxlamaq imkanımız vardır.
Universitetin Elmi Şurasına, mənə bu fəxri adın verilməsi barədə qərar qəbul edənlərin hamısına
təşəkkür etmək, qardaş Ukrayna xalqına öz dərin hörmət və məhəbbətimi ifadə etmək, sizin bütün planlarınızın
həyata keçməsini və gələcəkdə Ukraynaya bütün işlərində böyük uğurlar diləmək istəyirəm.
Sağ olun.
***
Universitetin rektoru vəzifəsini icra edən akademik Leonid Quberski Azərbaycan dövlətinin başçısını
Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin fəxri doktoru adına layiq görülməsi münasibətilə bir daha
səmimi təbrik etdi, ona cansağlığı və Azərbaycan xalqının rifahı naminə fəaliyyətində uğurlar, qardaş
Azərbaycan xalqına isə sülh, xoşbəxtlik və tərəqqi arzuladı.
***
Mərasimdən sonra Prezident İLHAM ƏLİYEV universitetdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə söhbət
etdi:
- Mən sizin hamınızı salamlayıram. Şadam ki, Azərbaycanın gəncləri burada oxuyurlar. Bu universitetin
dünyanın aparıcı ali məktəblərindən biri olduğunu qeyd etdim, çox şadam ki, Azərbaycanın Ukraynada oxuyan
tələbələrinin sayı artır. Siz gərək təhsili bitirəndən sonra Vətənə qayıdasınız. Xüsusilə indi Azərbaycanda işlər
çoxdur. Sizin kimi gənc mütəxəssislər istənilən sahədə çox lazımdır. Azərbaycan inkişaf edir. Bilirsiniz ki,
xaricdə tələbələrin təhsil alması ilə bağlı proqram da hazırlanıbdır. Amma mən artıq bu gün təsəvvür edirəm ki,
təhsil yaxşı olacaq və siz yaxşı biliklərlə Vətənə qayıdacaqsınız. Ukrayna dilini də bilirsiniz?
TƏLƏBƏ: Bəli, cənab Prezident, Ukrayna dilində təhsil alırıq!
İLHAM ƏLİYEV: Ukrayna dilində oxuyursunuz? Ukrayna bizim üçün dost ölkədir. Mən bu gün də
dedim, bu dostluğu möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyəm. Siz isə necə deyərlər, təbii
olaraq, Ukraynada Azərbaycanın səfirlərisiniz. Siz gələcəkdə də, yəqin ki, öz işinizdə Ukrayna ilə bağlı
olacaqsınız. Bir halda ki, Ukrayna dilini bilirsiniz, bu, bizim dostluğumuzu daha da möhkəmləndirəcəkdir. Mən
qeyd etdim, bu universiteti bitirmiş insanlar Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə və məsul vəzifələrdə çalışırlar.
Sizə də uğurlar arzulayıram. Yaxşı bilik sahibi olmalısınız ki, Azərbaycanda yaxşı yer tuta biləsiniz. Bu gün
doğrudan da, ölkəmizə istənilən sahədə yaxşı mütəxəssislər lazımdır. Sizə uğurlar arzulayıram.
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KİYEVDƏ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ SAMMİTDƏ
ÇIXIŞ
Kiyev şəhəri,
23 may 2008-ci il
Cənab Prezident!
Belə bir əhəmiyyətli tədbirin Ukraynada təşkil olunmasına və qonaqpərvərliyə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən artıq dünəndən buradayam, Ukraynaya rəsmi səfərim uğurla keçir və müzakirə olunan məsələlər
arasında enerji təhlükəsizliyinə mühüm yer ayrılmışdır. Hesab edirəm ki, bir il bundan öncə, yəni başladığımız
dövrə nəzər salsaq, qısa müddət ərzində bir çox nailiyyətlərin əldə olunduğunu deyə bilərik. Krakovda keçirilən
ilk sammitdən sonra biz tərəfdaşlığımızı, regional əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə əməli işlər görürük və
bu gün, həmin vaxtdan bir il keçdikdən sonra artıq biz Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik dənizi enerji dəhlizi
haqqında danışırıq. Bu, təkcə bizim nailiyyətimiz deyil. Artıq bu istiqamətdə əməli addımlar atılıb, sənədlər
imzalanıbdır. Bu gün imzalanacaq və qəbul olunacaq sənədlər bu layihələrimizin həyata keçirilməsi üçün güclü
bünövrə olacaqdır.
Azərbaycan əvvəldən enerji təchizatının şaxələndirilməsi siyasətinin tərəfdarı olubdur. Neft və qaz hasil
edən bir ölkə kimi biz çoxşaxəli boru kəmərləri infrastrukturunun olmasında maraqlıyıq, həmçinin tranzit
ölkələrin və istehlakçıların ehtiyaclarına və tələbatlarına diqqətlə yanaşırıq. Çünki yalnız bütün bu üç tərəfin
tarazlaşdırılmış maraqları məqsədlərimizə nail olmaq üçün maksimum səmərəliliyi təmin edə bilər. Bu gün
burada hasilatçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar iştirak edir və hesab edirəm ki, aramızdakı tərəfdaşlıq ruhu
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin necə həll olunmasının yaxşı nümunəsidir. Azərbaycan böyük neft və qaz
ehtiyatlarına malikdir. Beynəlxalq hesablamalara görə, bu ehtiyatlar bizə ən azı 100 il üçün yetərlidir. Hazırda
Azərbaycanda neft hasilatı artmaqdadır və onu daha da yüksəltmək üçün bu sahəyə böyük həcmdə sərmayələr
qoyuruq. Bu il neft hasilatı 50 milyon ton, gələn il isə 60 milyon tondan artıq olacaqdır. Ümumiyyətlə, biz artıq
kəşfiyyat, hasilat və nəql ilə bağlı bütün əsas layihələrimizi həyata keçirmişik. Müasir və səmərəli infrastruktur
yaratmışıq. Artıq bu gün Azərbaycan nefti dünya bazarlarına üç istiqamətdə nəql olunur. Kəmərlərdən ikisi Qara
dənizə, biri isə Aralıq dənizinə gedir.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti gürcüstanlı tərəfdaşları ilə birgə Qara dəniz sahilində
böyük neft terminalının açılışını edibdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu layihəyə təqribən 400 milyon dollar
həcmində sərmayə qoyubdur. Bu, haqqında danışdığımız infrastruktur layihələrinin mühüm hissəsidir və
şübhəsiz ki, enerji sahəsində regional əməkdaşlıq işinə xidmət edəcəkdir.
Artıq neçə ildir ki, biz Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk layihəsini dəstəkləyirik və bildiyiniz kimi, bu
məsələ, bəlkə də, on il olar ki, müzakirə prosesində olubdur. Müzakirələr bəzən daha fəal aparılıb, lakin
indiyədək bu istiqamətdə heç bir əməli addım atılmayıbdır. Qrupumuzun bütün iştirakçılarının səylərini,
xüsusilə də Polşa Prezidenti, dostum cənab Kaçinskinin Krakov sammitinin keçirilməsi üçün təşəbbüsünü qeyd
etmək istərdim. O zaman ola bilsin ki, qısa bir vaxt ərzində planlarımızın həyata keçirilməsi haqqında
müzakirələr aparacağımızı qabaqcadan görə bilməzdik.
Mən bütün iştirakçılar arasında olan dostluq və tərəfdaşlıq ruhunu yüksək qiymətləndirirəm. Biz dost
ölkələrik. Azərbaycan daim özünün böyük enerji ehtiyatlarından güclü tərəfdaşlıq qurmaq üçün istifadə edibdir.
Biz heç vaxt bundan kiməsə qarşı istifadə etməmişik. Yalnız qarşılıqlı əməkdaşlıq naminə istifadə etmişik. Belə
demək mümkündürsə, qrupumuzun nümunəsi bütün beynəlxalq ictimaiyyət üçün yaxşı bir mesajdır ki, enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinə necə yanaşılmalıdır. Bu istiqamətdə biz səylərimizi davam etdirəcəyik.
Ötən gün mən dostum, Ukrayna Prezidenti Yuşşenko ilə Odessa-Brodı kəmərindən sınaq nəqlinin
başlanılması ilə bağlı müzakirələr apardıq. Biz bu müzakirələri davam etdirəcəyik və ümidvarıq ki, bu yayın
ortalarına kimi müəyyən təşəbbüslər olacaqdır.
Azərbaycan, eyni zamanda, mühüm qaz ixracatçısına çevrilibdir. Biz böyük qaz yataqları kəşf etmişik
və hesablamalara görə, ehtiyatlar minimum 2 trilyon kubmetrdir. Qazın nəql olunması üçün bizim
infrastrukturumuz artıq mövcuddur. Biz Türkiyəyə və Gürcüstana qaz nəql edirik. Hələ ötən il Azərbaycan qazı,
ilk dəfə olaraq, Avropa İttifaqı bazarına – Yunanıstana daxil olubdur. Biz istehlakçılarımızın coğrafi ərazisinin
genişlənməsinə ümid edirik. Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq edirik və mən burada dostumuz Pibalqsı
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görməkdən məmnunluğumu bildirirəm. İki il öncə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə
strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb və bu, əlaqələrimizin inkişafı üçün güclü zəmindir.
Biz artıq neft və qazın nəqlinin şaxələndirilməsinə nail olmuşuq. Azərbaycan neftini beynəlxalq
bazarlara nəql edə biləcək üç, qazı nəql edə biləcək isə dörd kəmərimiz var. Lakin biz əlavə imkanları da
axtarırıq. Biz geniş enerji tərəfdaşlığına töhfə vermək üçün ciddi çalışırıq, çünki indi enerji təhlükəsizliyi
ölkənin milli təhlükəsizliyi deməkdir.
Xarici siyasətimizdə enerji amili əhəmiyyətli yer tutur və bir daha demək istərdim ki, biz
resurslarımızdan güclü tərəfdaşlığın qurulması və eyni zamanda, ölkəmizin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə
edirik. Biz təbii ehtiyatları insan kapitalına çeviririk. Son illər ərzində Azərbaycanın əsas sərmayələr yatırdığı
sahələr insan kapitalı – təhsil, səhiyyə, infrastruktur, regional layihələrdir. Ümumi daxili məhsulumuzda çox
böyük artım var. Son 4 il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 96 faiz təşkil edibdir. Neftin
qiymətlərinin artması ilə bizim əlavə maliyyə imkanlarımız yaranmışdır. Bütün bunlar müsbət elementlərdir.
Biz bu sahədə maksimum şəffaflığa nail olmuşuq. Ötən il BMT Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu şəffaflığa
görə yüksək mükafata layiq görübdür. Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulan ilk
ölkələrdən biridir və bu proqramı fəal şəkildə icra edirik. Bu gün Azərbaycanın enerji inkişafına istənilən
nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, görərik ki, neft və qaz ölkə əhalisinin rifahına xidmət edir. Neft və qaz gəlirləri
ölkəmizdə ədalətli şəkildə bölünür və bu, gələcək nailiyyətlərimizin əsas səbəbidir.
Bir daha vurğulamaq istərdim ki, biz tərəfdaşlığın bu çərçivəsinə sadiqik, bu formatda artıq üçüncü
dəfədir görüşürük. Mən çox şadam ki, qrupumuz getdikcə genişlənir. Əminəm ki, bu meyil davam edəcək,
başladığımız proses uğurla davam etdiriləcək və planlaşdırdığımız işlərin həyata keçirilməsi ilə
nəticələnəcəkdir.
Bir daha təşəkkür edirəm və sammitin işinə uğurlar arzulayıram.

50

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

KİYEVDƏ ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ SAMMİTİN
SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Kiyev şəhəri,
23 may 2008-ci il
Hörmətli prezidentlər,
Xanımlar və cənablar!
Mən bir daha dostum, Prezident Yuşşenkoya belə bir mötəbər beynəlxalq tədbirin keçirilməsinə görə
təşəkkür edirəm. Sammitin nəticələri çox ümidvericidir. Son il ərzində biz qarşımıza qoyduğumuz mühüm
məqsədlərə nail olmuşuq.
Bu gün imzalanan sənədlər bizim əvvəlki fəaliyyətimizi və gələcək üçün olan niyyət və planlarımızı əks
etdirir. Qısa zaman ərzində əldə olunan uğurlar səylərimizin birləşdiyini göstərir. Biz birlikdə çalışırıq ki, bütün
enerji təhlükəsizliyi məsələləri həll oluna bilsin. Bu gün biz sammit iştirakçıları arasında enerji resurslarının
hasilatçılarını, tranzit ölkələri və istehlakçıları görürük. Bu, enerji siyasətinin hər üç komponentinin necə bir
araya gəlməsinin, dostluq şəraitində və əməkdaşlıq ruhunda müzakirələr aparmasının və nailiyyətlər əldə
edilməsinin gözəl nümunəsidir.
Bu gün biz enerji təhlükəsizliyi və şaxələndirmə baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edəcək Xəzər-Qara
dəniz-Baltik enerji dəhlizinin yaranmasının şahidi oluruq. Əminəm ki, regionlarımızı birləşdirən enerji dəhlizi
əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Nəqliyyat dəhlizi, humanitar dəhliz - bütün bunlar ölkələrimiz arasında daha yaxşı anlaşmaya doğru
aparacaq və qarşılıqlı maraqlarımıza xidmət edəcəkdir. Neft və qaz ixrac edən ölkə kimi Azərbaycan qarşısında
duran əsas enerji məsələlərinin həllinə artıq nail olubdur. Biz artıq neft və qazın nəqlinin şaxələndirilməsinə nail
olmuşuq. İndi neft və qaz Azərbaycandan müxtəlif istiqamətlərə nəql olunur və oluna bilər.
Dostlarımızı və tərəfdaşlarımızı dəstəkləmək üçün çox sıx çalışırıq ki, nəinki hasilatçılar, hətta
istehlakçılar da rəqabətli əsaslarla seçim edə bilsin. Şaxələndirmə istehlakçılar, hasilatçılar və tranzit ölkələrin
birgə nailiyyəti üçün əsas şərtdir.
Mən hesab edirəm ki, sammitin nəticələri çox müsbətdir. Əminəm ki, növbəti sammitə qədər biz sizə
daha çox məlumat verə biləcəyik. Bir daha hesab edirəm ki, bugünkü müzakirənin ən mühüm nəticələri sammit
iştirakçılarının səylərinin birləşdirilməsi və əməkdaşlığa, dostluğa, tərəfdaşlığa olan sadiqlikdir ki, qarşımızda
duran bütün məsələləri həll edə bilək.
Təşəkkür edirəm.
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HELSİNKİDƏ AZƏRBAYCAN VƏ FİNLANDİYANIN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Helsinki şəhəri,
29 may 2008-ci il
Xanım Prezident, təşəkkür edirəm!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Finlandiyada rəsmi səfərdə olmağımdan çox məmnunam. Bu mənim sizin ölkənizə ilk rəsmi
səfərimdir. Bu dəvətə, eləcə də mənə və nümayəndə heyətimizin üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə
xanım Prezidentə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ölkələrimiz arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir, ikitərəfli
əlaqələrimiz güclüdür və mən əminəm ki, bu səfərdən sonra daha da güclənəcəkdir. Biz fəal siyasi dialoqumuzu
da davam etdirəcəyik. Eyni zamanda, ölkələrimizin iqtisadi potensialını nəzərə alaraq, iqtisadi əməkdaşlığımızı
genişləndirmək məqsədi ilə imkanlar da axtaracağıq. Çünki indiki vəziyyət o qədər də qənaətbəxş deyildir.
Lakin bu gün müzakirələr zamanı biz ortaq bir fikir söylədik ki, işgüzar dairələrimiz arasında daha sıx əlaqələrə
və məlumatlılığa ehtiyacımız var. Əməkdaşlığı, iqtisadi inteqrasiyanı daha da genişləndirmək üçün daha nə edə
biləcəyimizi müəyyən etdik.
İndi Azərbaycanda böyük imkanlar var, ölkə inkişaf edir, iqtisadiyyatın yeni sektorları daha da güclənir.
Bizim böyük sərmayə planlarımız var və mən bu gün Finlandiya şirkətlərini bu layihələrdə iştirak etməyə dəvət
etdim. Güclü siyasi münasibətlər, şübhəsiz ki, güclü iqtisadi əməkdaşlığı müəyyən edəcəkdir.
Xanım Prezidentin qeyd etdiyi kimi, biz bu gün iqtisadi, ticari və enerji tərəfdaşlığını və ətraf mühitin
qorunması məsələlərini müzakirə etdik. Müzakirələr geniş sahələri əhatə etdi. Eyni zamanda, Cənubi
Qafqazdakı vəziyyət, həll edilməmiş münaqişələr və xüsusilə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, onun həlli - bütün bunlar bu gün apardığımız danışıqların mövzusu olubdur. Mən bir daha
Azərbaycanın mövqeyini bəyan edərək bildirmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda və digər ərazilərdəki
münaqişələr yalnız beynəlxalq hüquq normaları və ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, səfərimin başlamasından çox razıyam. Biz müxtəlif məsələlərlə
bağlı açıq və çox səmimi danışıqlar apardıq. Mən xanım Prezidentin üç il bundan öncə Azərbaycana etdiyi
səfərini xatırlayıram. Məhz o vaxt bizim tərəfdaşlığımız başladı və mən çox şadam ki, bütün məsələləri
müzakirə etməyimizə imkan verən açıq, dostcasına və səmimi münasibətlərimiz var. Bu gün bu dialoqu davam
etdirmək üçün gözəl bir imkandır və mən əminəm ki, səfərin nəticələri çox uğurlu olacaqdır.
Təşəkkür edirəm.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
-Hazırda Finlandiya ATƏT-də sədrlik edir. Bu müddətdə Finlandiya Qarabağ münaqişəsinin
həllinə hansı töhfələri verə bilər?
TARYA HALONEN: Şübhəsiz ki, bu, məhz tərəflərin özünün, Azərbaycanın və Ermənistanın
məqsədidir. Aldığım məlumata görə, bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcəklər. Ümid
edirəm ki, onlar yeni dövr üçün əlverişli şəraitin yaranmasına çalışacaqlar. Təbiidir, biz deyə bilmərik ki, bütün
məsələlər tez bir zamanda öz həllini tapacaqdır. Lakin ümid edirik ki, prezidentlərin görüşü yeni ab-hava
yaradacaq və danışıqlar səmimi olacaqdır.
Finlandiyanın ATƏT-də sədrliyinə gəlincə, onu deyə bilərəm ki, belə məsələlərin həllində bizim böyük
təcrübəmiz var. Şübhəsiz ki, biz həm ATƏT-in, həm də həmsədrlər qrupunun bu sahədəki fəaliyyətini
dəstəkləyirik. Beləliklə, deyə bilərik ki, biz bu prosesləri və addımları dəstəkləyirik və ümid edirik, qrupun bu
istiqamətdəki fəaliyyətinə hörmətlə yanaşılacaq və əməkdaşlığa nail olunacaqdır. Burada iki məsələ var. Ümid
edirik ki, hər iki ölkə - Azərbaycan və Ermənistan danışıqlar zamanı yaxşı yeni başlanğıc əldə edəcək və ATƏTin bu məsələdə yardımçı səylərinə ədalətli şəkildə dəstək verəcəklər.
-Cənab Prezident, bu yaxınlarda münaqişə zonasında bəzi toqquşmalar baş vermişdir. Nə üçün
oradakı vəziyyət bu qədər gərgindir, Azərbaycan və Ermənistan arasında açıq hərbi əməliyyatların
başlanması ehtimalı varmı?
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İLHAM ƏLİYEV: Bu münaqişə artıq iyirmi ilə yaxındır davam edir. 1994-cü ildən bəri biz atəşkəs
rejimindəyik, lakin hələ ki, sülhə nail olunmayıbdır. Bəzi ərazilərdə təmas xətti çox yaxındır və şübhəsiz ki, baş
verən bu toqquşmalar narahatlıq doğurur. Lakin bəzən bu toqquşmaların qarşısını almaq çox çətindir, çünki
münaqişə hələ də həll olunmamış qalır. Təbii ki, biz bu toqquşmaların baş verməsindən təəssüf edirik. Bunlar
insan itkisinə və tələfatlara səbəb olur. Bununla belə, bu, reallıqdır. Reallıq budur ki, münaqişə hələ də həll
edilməyibdir. Bəziləri güman edə bilər ki, münaqişə dondurulub, lakin bu, belə deyildir. Bu münaqişə özündə
təhlükə daşıyır və regionda potensial qeyri-sabitliyinin əsas amilidir. Təbii ki, əgər münaqişənin sülh yolu ilə
həlli tapılarsa, Azərbaycanın bütün əraziləri azad edilərsə və qaçqın-köçkünlərin öz doğma torpaqlarına
qayıtmaq imkanı olarsa, onda regionda sülh bərqərar olar. Bu mərhələdə hər iki tərəf vəziyyəti nəzarətdə
saxlamalıdır ki, toqquşmalar genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara çevrilməsin. Lakin regionda vəziyyətin təhlükəli
inkişafı istisna olunmur. Çünki danışıqlar heç bir nəticə vermədən 14 il davam edirsə, əgər Ermənistan tərəfi
konstruktiv mövqe nümayiş etdirmirsə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Məclisinin qətnamələrinə uyğun
davranmırsa, Azərbaycan torpaqlarını qanunsuz olaraq işğal altında saxlamağa davam edirsə, istənilən hal baş
verə bilər. Bununla belə, Azərbaycan sülh prosesinə sadiqdir. Bizim uzun illər danışıqlar prosesində iştirakımız
bu münaqişənin yeganə həlli yolunun sülh danışıqları olduğunu hesab etdiyimizə dəlalət edən bir işarədir.
-Sualım hər iki Prezidentədir. İqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivləri və
qarşılıqlı sərmayələrin qoyulması baxımından ölkələrimiz hansı sahələrdə əməkdaşlıq edə bilər?
TARYA HALONEN: Cavab çox nikbin olacaqdır. Çünki hesab edirəm, Finlandiyada buna bənzər
təcrübəmiz var və Azərbaycan üçün çox faydalı ola bilər. Azərbaycanın enerji daşıyıcılarının hasilatı və nəqli
üçün böyük ehtiyatları var. Bizim isə enerji ehtiyatlarımız olmasa da, bu sahədə böyük iş təcrübəmiz var.
Düşünürəm ki, artıq energetika sektorunda bizim ilk belə əyani təcrübəmiz var və biz bu sahədə çox
irəliləmişik, müasir texnologiyalara sahibik və bu istiqamətdə var gücümüzlə çalışırıq. Ümid edirəm ki, enerji
sektoru gələcəkdə daha geniş əhatə olunacaqdır.
Burada bir sıra digər məsələlər də vardır. Məsələn, biz bilirik ki, enerji sektoru ilə bağlı əsas
məsələlərdən biri də ekologiyadır. Biz bu sahədə təcrübəmizi və məlumatları bölüşməyə hazırıq. Mən, eyni
zamanda, Baltik dənizi əməkdaşlığı haqqında məlumat vermişəm. Hesab edirəm ki, ekologiya sahəsində
fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlərimiz ölkənizin bu sahəyə cavabdeh olan qurumları ilə əməkdaşlıq edə bilər.
Bizim bəzi sazişlərimiz mövcuddur, lakin bir sıra digər ikitərəfli müqavilələrə ehtiyacımız var. Biz bu sazişlərə
müsbət yanaşırıq və bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. Düşünürəm ki, bizim xarici ticarət və inkişaf
naziri cənab Vyayryunen Azərbaycana səfər etməyə ciddi hazırlaşır və ümid edirəm ki, biz dövlət səviyyəsində
də tezliklə irəliyə doğru müəyyən addımlar atacağıq. Bazar iqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatıdır və biz həmçinin
hər iki tərəfin geniş əməkdaşlığa can atan şirkətlərinin maraqlarına da güvənirik.
İLHAM ƏLİYEV: Biz bu məsələni geniş müzakirə etdik və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarını təqdir
etdiyimizə dair ortaq fikir irəli sürdük. Azərbaycanın indiki inkişaf mərhələsində biz öz maliyyə imkanlarımızla
artıq qonşu ölkələrdə müxtəlif infrastruktur layihələrində iştirak edirik. Son ilyarım ərzində Azərbaycanın
ölkədən kənarda qoyduğu sərmayələrin ümumi məbləği, ən azı, 2,5 milyard dollar olubdur. Beləliklə, biz
müxtəlif yerlərdə sərmayə qoyuluşu imkanlarını ciddi şəkildə araşdırırıq. Eyni zamanda, Azərbaycanda da
sərmayə qoyuluşu üçün yaxşı mühit var. Azərbaycan adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcmi
baxımından regionda lider ölkədir. Bütün sərmayələr müvafiq qaydada qanunla qorunur. İndiyədək
Azərbaycanda hökumət və iri sərmayədarlar arasında heç bir mübahisə baş verməmişdir.
Eyni zamanda, mən xanım Prezidenti ölkəmizdə bu il 6 milyard dollardan artıq olacaq dövlət sərmayə
proqramı haqqında məlumatlandırdım. Bu layihələr həyatımızın bütün sahələrini əhatə edəcək və mən
Finlandiya şirkətlərini bu layihələrdə iştirak etməyə dəvət etdim. Ona görə ki, Finlandiya şirkətlərinin böyük
nüfuzu, peşəkar səviyyələri və fəaliyyəti var. Artıq bizim Finlandiya şirkətləri ilə yaxşı iş təcrübəmiz var,
xüsusilə də ölkəmizdə elektrik stansiyalarının tikintisində. Şübhəsiz ki, iqtisadi əməkdaşlıq daha da geniş ola
bilər və bu gün nümayəndə heyətlərimizin üzvləri nəyin edilə biləcəyi haqqında fikir mübadiləsi aparmaq
imkanı əldə etdilər.
Hesab edirəm ki, bu sıx təmasları biz gələcəkdə də davam etdirməliyik. Bizim aramızdakı təmaslar və
danışıqlar, sadəcə, prezidentlər və xarici işlər nazirləri arasındakı görüşlərlə məhdudlaşmamalıdır. Bu, daha
geniş bir əməkdaşlıq olmalıdır və ola bilsin ki, biz tərəfdaşlığın praktik sahələrini müzakirə etmək üçün
nazirlərin qarşılıqlı səfərlərinin təşkil edilməsi haqqında düşünək. Əminəm ki, biz bu istiqamətdə ciddi
irəliləyişə nail ola bilərik.
-Cənab Prezident, ölkənizdə oktyabr ayında prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Ötən illərdə
seçkilərin ədalətli keçirilmədiyi haqda bəzi ittihamlar səslənibdir. Qarşıdakı seçkilərdə bu məsələlər öz
həllini necə tapacaqdır?
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İLHAM ƏLİYEV: Bizim bölgə barədə belə ittihamlar vaxtaşırı səslənir. Lakin Azərbaycanda keçirilən
son seçkilərin nəticələri xalqın iradəsini və real vəziyyəti yüz faiz özündə əks etdiribdir. Bu, həm 2003-cü ildəki
prezident seçkilərində, həm də 2005-ci ildə parlament seçkilərində belə olubdur. Əgər xatırlayırsınızsa, 2005-ci
ildə bizim bölgədəki parlament seçkilərinə maraq çox böyük idi, xüsusilə də qonşu ölkələrdə inqilabi
ssenarilərin həyata keçirilməsindən sonra. Bəziləri elə düşünürdü ki, bu inqilabi ssenarilər hər yerdə baş
tutacaqdır. Lakin, bu Azərbaycanda baş vermədi. Əsasən də ona görə ki, istər daxili, istərsə də xarici
olmasından asılı olmayaraq, xalq həmin qüvvələri dəstəkləmədi. 2005-ci ildə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
keçirilən exit-poll aydın şəkildə göstərdi ki, açıqlanan rəsmi nəticələr exit-pollun nəticələri ilə, demək olar, tam
üst-üstə düşdü və bu da seçkilərin tamamilə azad və ədalətli keçirilməsinin ən yaxşı sübutudur. Pozuntu
hallarının baş verdiyi seçki dairələrində səsvermənin nəticələri ləğv edildi. Orada seçkilər yenidən təşkil edildi
və bu da normal hal kimi qəbul olunubdur.
Beləliklə, biz qarşıdan gələn prezident seçkilərində heç bir problem və ya heç bir çətinliklər görmürük.
Seçkilər azad və ədalətli keçiriləcəkdir. Biz beynəlxalq təşkilatları müşahidəçi qismində ölkəmizə dəvət
edəcəyik. Əvvəlki təcrübəmizi nəzərə alaraq, gələcək müşahidəçilərdən yeganə xahişimiz odur ki, yalnız
gördüklərini əks etdirsinlər. Ədalətli və qərəzsiz olsunlar və Cənubi Qafqazdakı müstəqil ölkələrə eyni
bucaqdan yanaşmağa çalışsınlar. Çünki bəzən belə olmur. Xüsusilə yaxın keçmişdə Ermənistanda kütləvi
saxtakarlıq, ordunun müdaxiləsi və 28 nəfərin qətlə yetirilməsi ilə müşayiət olunmuş, qeyri-azad və ədalətsiz
keçirildiyi hesab edilən seçkilərə Qərbdə nə üçün göz yumulduğunun səbəbini biz bilmirik. Buna səbəb
Ermənistanı bütün tənqidlərdən qoruyan güclü erməni diasporu ola bilər. Digər səbəblər də ola bilər. Lakin biz
Cənubi Qafqazda, qonşu ölkələrdə nə baş verdiyini bilirik. Azərbaycana qarşı, xüsusilə də demokratikləşmə
prosesləri ilə bağlı, digər ölkələrlə müqayisədə fərqli münasibət görürüksə, şübhəsiz, bu, çox təəssüfedici haldır.
Bir daha əminəm ki, seçkilər yaxşı keçəcək, biz müşahidəçiləri dəvət edəcəyik. Lakin müşahidələr və bu
müşahidələrə dair hesabatlar qabaqcadan formalaşmış seçki fikirləri ilə yox, ədalətli və qərəzsiz olmalıdır.
Amma təəssüf ki, biz ötən zamanlarda bunun şahidi olmuşuq.
TARYA HALONEN: Həmkarımın fikirlərinə onu əlavə etmək istərdim ki, qarşıda gələn prezident
seçkiləri bizim danışıqlarımızın mövzusu olubdur. Dəvətlərin gələcəyini eşitməkdən çox məmnun oldum və
ümid edirəm ki, bunlar erkən dəvətlər olacaqdır.
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FİNLANDİYA PARLAMENTİNDƏ
ÇIXIŞ
Helsinki şəhəri,
29 may 2008-ci il
Cənab sədr, çox sağ olun!
Xanımlar və cənablar!
Parlamentdə belə bir səmimi qəbula görə sizə təşəkkür edirəm. Burada olmağımdan çox şadam. Bu gün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Finlandiyaya ilk rəsmi səfəri həyata keçir və bu, ölkələrimiz arasındakı
əlaqələrin tarixində mühüm hadisədir.
Biz öz müstəqilliyimizi 1991-ci ildə bərpa etdik və o zamandan bəri bu, Finlandiyaya ilk rəsmi səfərdir.
Çox uğurlu səfərdir, bu gün səhər biz xanım Prezidentlə ətraflı danışıqlar apardıq. Biz ikitərəfli əlaqələri,
regional məsələləri, enerji siyasətini, siyasi və iqtisadi islahatlar siyasətini müzakirə etdik. Bizim baxışlarımız
və yanaşmalarımız üst-üstə düşür.
Bizim demokratik respublikanın ildönümü ilə bağlı təbriklərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu, bizim
yaşadığımız bölgə üçün tarixi hadisə olub və ümumiyyətlə, müsəlman dünyasında yaranan ilk demokratik
respublika idi. Lakin sonradan uzun illər ölkəmiz müstəqillikdən məhrum olmuşdur. Çünki demokratik
respublika cəmi iki il yaşadı. Sonra biz yenidən digər ölkənin bir hissəsinə çevrildik. Biz indiki müstəqilliyimizi
çox əziz tuturuq və onun daha da möhkəmləndirilməsi üçün əlimizdən gələni edirik.
Biz Avropaya inteqrasiya edirik. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın tərəfdaşlığı genişlənməkdədir. Biz
Avropa İttifaqının Yeni qonşuluq siyasətinin iştirakçısıyıq. Tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi
ilə biz Avropa İttifaqı və üzv ölkələrlə ikitərəfli və çoxtərəfli əsaslarla əməkdaşlıq edirik. Bu gün bunları inkişaf
etdirmək üçün böyük imkanların olduğunu görürük. Siyasi əlaqələrimiz çox yaxşı səviyyədədir və iqtisadi
sahədə yeni imkanlar mövcuddur. Siz bizim iqtisadi inkişafımızı qeyd etdiniz. Bu, bizim üçün böyük
nailiyyətdir. Son üç il ərzində ölkəmiz ÜDM-in artımına görə dünyada liderlik edir və ötən 4 il ərzində bizim
iqtisadiyyatımız ikiqat artıbdır. Şübhəsiz ki, bu, böyük bir uğurdur. İndi ölkəni müasirləşdirmək üçün böyük
imkanlarımız var və eyni zamanda, üzərimizə böyük məsuliyyət düşür. Buna görə də Azərbaycanda siyasi,
iqtisadi islahatlar, demokratik proseslər və sosial proqramlar paralel şəkildə aparılır. Vətəndaşlarının istedadı və
müasir islahatlar sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edən bir ölkə nümunəsi olmaq bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Bu gün biz xanım Prezidentlə Finlandiyanın heç bir enerji resursları olmadan inkişaf etməsi və həyat
səviyyəsi, azadlıq və sosial rifah baxımından dünyanın ən aparıcı ölkələrindən birinə çevrildiyi haqda
müzakirələr apardıq. Bizə əlavə dəstək verən enerji resurslarımızın olduğunu nəzərə alsaq, güclü ictimai
nəzarətin və hər bir vətəndaşın bərabər imkanlarının mövcud olduğu demokratik və müasir ölkəyə çevrilmək
üçün bütün imkanlarımız var və biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstəririk.
Bizim Finlandiya ilə ikitərəfli münasibətlərimiz iqtisadi maraqlar və birgə layihələrlə məhdudlaşmır.
Biz, əslində, daha geniş mənada, Xəzər və Baltik regionları arasında əməkdaşlığa cəlb olunmaq istəyirik. Artıq
indi bu istiqamətdə ilk addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş və dost ölkə kimi regionlarımız
arasında tərəfdaşlığa töhfə vermək üçün əlindən gələni edəcəkdir.
Bu gün Şəhər Şurasında olarkən mən qeyd etdim ki, Helsinki və Bakı gözəl dəniz sahilində yerləşən
paytaxt şəhərlərdir və bu da şəhərlərimiz arasında olan oxşarlıqdır. Bir çox digər oxşarlıqlar da var və biz bu
oxşarlıqların davam etməsini istəyirik. Azərbaycan demokratik və sosial tərəqqi baxımından gələcəkdə inkişaf
etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatacaqdır. Biz özümüzü gələcəkdə inkişaf etmiş bir ölkə kimi görürük və bu
səbəbdən sizin təcrübənizi və nailiyyətlərinizi öyrənmək və ölkəmizdə daha nə edə biləcəyimizi görmək bizim
üçün çox maraqlıdır.
Parlamentdə olmaq imkanına görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram
və əminəm ki, bu səfərdən sonra əlaqələrimiz uğurla və sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Sağ olun.
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HELSİNKİDƏ PAASKİVİ CƏMİYYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
NİTQ
Helsinki şəhəri,
29 may 2008-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar,
İlk növbədə, bu gün Sizin qonağınız olmaq məqsədi ilə məni Paaskivi Cəmiyyətinizə dəvət etdiyinizə
və Azərbaycan, onun yerləşdiyi regionda olan proseslər haqqında danışmaq, eləcə də gələcək inkişafla bağlı
bəzi fikir və düşüncələrimi bölüşmək imkanı yaratdığınıza görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən onunla başlamaq istəyirəm ki, bu, Finlandiya ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər tarixində
Azərbaycan Prezidentinin ölkənizə etdiyi ilk səfərdir. Biz bu səfərə böyük əhəmiyyət veririk, çünki əminəm ki,
o, ölkələrimiz arasında münasibətlərin yeni səhifəsini açacaq. Münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir, siyasi
əlaqələrimiz çox yaxşıdır.
Prezident Halonenin 2005-ci ildə Azərbaycana səfəri xatirimdədir. Həmin səfər də uğurlu olmuşdur. Bu
gün keçirdiyimiz müzakirələr bu prosesin davamıdır. Gələcəkdə biz qarşılıqlı imkanlarımızın araşdırılması üçün
daha böyük işləri yerinə yetirəcəyik. Daha uğurla əməkdaşlıq edəcəyimiz sahələri müəyyən edəcəyik və həmin
sahələrdə güclü tərəfdaşlıq qurmaq imkanını öyrənəcəyik. Bu gün keçirdiyim müzakirələr çox həvəsləndiricidir.
Biz ikitərəfli münasibətləri, iqtisadi əməkdaşlığı, gələcəkdə tərəfdaşlığın potensial sahələrini müzakirə etdik.
Yanaşmamız və məqsədlərimiz bir çox hallarda üst-üstə düşür. Biz Finlandiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
maraq, hörmət və gözlənilən nəticələr əsasında möhkəm münasibətlər qurmaq arzusundayıq. Əlbəttə ki, bu gün
müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri iqtisadi əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi imkanları olmuşdur.
Azərbaycanın burada qeyd olunan iqtisadi artım sürəti qarşımızda yeni imkanlar açır.
Dünən Azərbaycan tarixdə malik olduğu ilk demokratik respublikasının 90-cı ildönümünü qeyd edirdi.
1918-ci ildə, böyük siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini qurmaq üçün xüsusi
imkana malik oldu. Bu, azərbaycanlıların həyatında və ümumiyyətlə, tarixi hadisə idi. İlk dəfə idi ki, müsəlman
ölkədə demokratik respublika quruldu. Əfsuslar olsun ki, sonra baş vermiş hadisələr müstəqilliyimizə son
qoydu. Müstəqillik yalnız iki il çəkdi, 1920-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini itirdi və yenidən, digər ölkənin
bir hissəsinə çevrildi. Bu dövr isə 70 ildən artıq çəkdi. Yalnız Sovet İttifaqının süqutundan sonra xalqımız
yenidən müstəqil olmaq imkanı qazandı. Lakin bu dəfə müstəqilliyi qazanmaq asan idi, çünki həmin hadisə
məhz Sovet İttifaqının dağılmasından irəli gəlirdi. Müstəqilliyi qoruyub saxlamaq çətin idi. Dəyişiklikləri etmək
və böyük potensialı, sabit vəziyyəti olan ölkəyə çevrilmək mürəkkəb idi. Azərbaycan indi buna nail olmuşdur.
Lakin, yenə də deyirəm, bu, çətin olmuşdur. Müstəqillikdən dərhal sonra biz həddindən artıq böyük çətinliklərlə
üzləşdik. Siyasi hərc-mərclik, iqtisadi və hərbi böhran, vətəndaş müharibəsi, iqtisadi tənəzzül və sənayenin
uçurumda olması - 17 il öncə Azərbaycan bu vəziyyəti yaşamışdır. Lakin ciddi siyasi və iqtisadi islahatlar
siyasəti nəticəsində, 1993-cü ildən etibarən ölkə çətinlikləri aradan qaldırmağa başladı. Biz sabitlik və asayişi
bərqərar edə bildik. Azərbaycan müxtəliflik əsasında inkişafa qədəm qoydu. İqtisadi dəyişikliklər kimi, siyasi
dəyişikliklər də eyni dərəcədə vacib idi. Azərbaycan müstəqilliyini qazandığı zaman bazar iqtisadiyyatının payı
sıfır həddində idi. Bu gün isə iqtisadiyyatımızın 80 faizindən çoxu özəl sektorun payına düşür. Azərbaycan öz
tarixində siyasi sistemə yalnız həmin iki illik dövrdə, 1918-ci ildən 1920-ci ilə qədər malik olmuşdur. O vaxtın
özü də böhranlı olmuşdur. Biz postkommunist totalitar ölkədən demokratik ölkəyə çevrilməli idik və bu illərdə
əldə edilmiş uğurlar olduqca gözəçarpandır.
Azərbaycan siyasi islahatları həyata keçirən, demokratik təsisatlara malik, dünyaya açıqlığı ilə seçilən,
dünyanın siyasi və iqtisadi işlərində yeri olan və sürətlə inkişaf edən ölkədir. Buna nail olmaq asan deyildi.
Əminəm ki, müstəqilliyin 17 ili ərzində nail olduğumuz nəticələr əldə oluna biləcək səviyyənin maksimum
dərəcəsini təşkil edir. Biz bütün əsas problemləri aradan qaldırmağa nail olduq və son dörd il ərzində,
iqtisadiyyatımız, demək olar ki, iki dəfə artmışdır. Son üç il ərzində biz ÜDM-in artım sürətinə görə dünyada
birinci yeri tuturuq. Bu artım 25 faizdən 35 faizə qədər olmuşdur. Biz əsas beynəlxalq şirkətləri neft və qaz
sektoruna sərmayə qoymaq məqsədi ilə dəvət etməyə nail olduq. Bu, indi sürətlə inkişaf edən ölkə kimi əldə
etdiyimiz nailiyyətlər üçün çox əhəmiyyətli idi. Bu sərmayələr digər sahələrə kapital qoyuluşu üçün imkanlar
açdı. Adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan indi regionumuzda və dünyada
birinci yer tutur. Bütün bunlar Azərbaycanın müstəqilliyi, həyata keçirdiyimiz iqtisadi, siyasi və sosial islahatlar
sayəsində mümkün olmuşdur.
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Biz keçmişdən miras qalmış sosial problemlərin həllinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Sosial məsələlər
iqtisadi islahatlar qədər vacibdir. Vəsaitlərin düzgün bölüşdürülməsi nəticəsində biz çox qısa müddət ərzində
ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini 49 faizdən 16 faizə qədər azalda bildik. Məqsədimiz Azərbaycanda yoxsulluğun
tamamilə aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bunun üçün bütün imkanlarımız var. Yoxsullara sosial dəstəyin
verilməsi üzrə böyük proqramlarımız var. Bizim regional inkişaf proqramlarımız mövcuddur. Bunun nəticəsində
son illər ərzində ölkədə yüz minlərlə iş yerləri yaradılmışdır.
Beynəlxalq münasibətlər baxımından danışsaq, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv oldu və
bu, bizim strateji seçimimiz idi. Biz Avratlantik tərəfdaşlığı siyasətinə sadiqik. Avropa Şurası kimi təşkilatda
olmaq bizim üçün çox əhəmiyyətli idi. Biz demokratik inkişaf sahəsində bir çox nailiyyətlər əldə edə bildik və
yeni qanunlar qəbul etdik. Azərbaycan insan hüquqlarını, demokratiya, ədalət və qanunun aliliyini əhatə edən
bir çox beynəlxalq və Avropa konvensiyalarına qoşulmuşdur. Bu, islahatlarımızın vacib hissəsidir, çünki biz
neft və qazla zəngin olan bir çox ölkələrin tarixini bilirik. Həmin ölkələrin heç də hamısında zəngin təbii
sərvətlər sosial rifahla və vəsaitlərin düzgün şəkildə bölüşdürülməsi ilə nəticələnməmişdir. Ona görə biz güclü
ictimai nəzarətə və möhkəm siyasi təsisatlara malik olmalıyıq ki, inkişaf etmiş ölkəyə çevrilək. Şəffaflıq
qarşımıya qoyduğumuz məqsədlərdən biridir. Hasilat sənayesində maksimum şəffaflığa nail olmuşuq. Ötən il
BMT Azərbaycanın Dövlət Neft Fondunu yüksək şəffaflığa görə mükafatla təltif etmişdir. Ölkəmizdə neft
gəlirlərinin şəffaf şəkildə toplanılması və xərclənməsi sistemi mövcuddur. Bu məsələdə vətəndaşlarımız
parlamentdəki nümayəndələri vasitəsilə qərarların qəbul olunmasında iştirak edirlər.
Əsas sərmayələr infrastruktur layihələrinə və sosial sahəyə yatırılır. Vəsaitlər, əsasən, 1990-cı illərin
əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində ölkədə yaranmış
yüz minlərlə qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə yönəldilir. Biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq.
Həyatın bütün sahələrini əhatə edən proqramlarımız var. Enerji sektoru, təbii ki, iqtisadiyyatımızın əsas
sahəsidir. İqtisadiyyatımızı şaxələndirməyə və əsasən, qeyri-neft sektoruna sərmayələrin qoyulmasına ürəkdən
çalışdığımıza baxmayaraq, enerji sektoru bir neçə il bundan sonra da iqtisadiyyatımızda əsas yeri tutacaqdır.
Neft hasilatını artırırıq, qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilirik. Enerji resurslarının hazırkı qiymətlərini nəzərə
alsaq, bu amil iqtisadi sistemimizdə uzun illər ərzində əsas yeri tutacaqdır.
Şaxələndirmə, insan kapitalına - təhsilə, səhiyyəyə və informasiya texnologiyaları sahəsinə sərmayələrin
qoyuluşu Azərbaycan üçün əsas prioritetləri təşkil edir. Biz çox fərəhlənirik ki, son üç il ərzində ölkədə 1300
məktəb tikmişik və onların hamısı kompyuterləşib və internetə qoşulub. Kompyuterləşmə və internetə çıxış
bütün məktəblərdə bizim üçün prioritetlərdən biridir. Bizə hazırda və gələcəkdə təhsilli və bacarıqlı gənc nəsil
lazım olacaqdır. Bu insanlar ölkəmizin maraqlarına yüksək peşəkarlıqla xidmət edəcəklər. Təbii sərvətlər bizim
üçün məqsəd deyildir. Bu, sadəcə, üstünlükdür. Biz bilməliyik ki, gec–tez neft və qaz tükənəcəkdir. Bəs sonra
necə olacaq? Biz əlli il və hətta ondan da sonranı düşünməliyik. Bu gün biz ölkəmizin gələcəkdə davamlı
inkişafının əsaslarını formalaşdırmalıyıq.
Əsrlər boyu azərbaycanlılar digər ölkələrin və imperiyaların tərkibində yaşamışlar. Əsrlər boyu biz
müstəqilliyimizdən məhrum olmuşuq. İndi isə biz müstəqil ölkəyik. Müstəqil siyasət həyata keçiririk.
Müstəqilliyi gücləndirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Biz bütün gücümüzlə çalışmalıyıq ki, Azərbaycan
müasir, iqtisadi baxımdan güclü ölkə kimi öz uğurlu inkişafını davam etdirsin. Bir daha qeyd etmək istəyirəm,
buna nail olmaq üçün bütün imkanlara malikik. Biz buna öz səylərimiz sayəsində nail olmuşuq. Müstəqilliyin
başlanğıcında Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət digər sovet respublikaları ilə müqayisədə, bəlkə də, ən ağır idi.
Onlardan fərqli olaraq, ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi, sosial böhran və torpaqlarımızın işğalı mövcud idi. Bu,
ən ağır başlanğıc şərait idi.
Lakin biz son üç il ərzində dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata çevrilə bildik. Enerji
layihələrimizi həyata keçirə bildik və indi biz Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm ölkəyik. Enerji
resurslarımız əməkdaşlıq, dostluq və tərəfdaşlığa xidmət edir. Biz enerji resurslarımızı heç vaxt kiməsə qarşı və
yaxud hansısa məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə etməmişik və etməyəcəyik. Keçmişimiz, atdığımız addımlar
onu göstərir ki, biz bu resursları tərəfdaşlıq üçün istifadə edirik. Lazım olanda, biz öz qonşularımıza və
dostlarımıza dəstək veririk. Bu resurslardan möhkəm tərəfdaşlığı qurmaq məqsədi ilə istifadə edirik və
gələcəkdə də edəcəyik. İndi heç bir regional layihə Azərbaycanın iştirakı olmadan mümkün deyildir. Biz
Bakıdan Aralıq dənizinə gedən transmilli neft boru kəmərinin, eləcə də Azərbaycandan Avropaya çəkilmiş qaz
boru kəmərinin təşəbbüskarıyıq.
Artıq ötən il, tarixdə ilk dəfə olaraq, Avropa Azərbaycan qazını almağa başladı. Bu, real şaxələndirmə
deməkdir. Bizim üçün şaxələndirmə bir istehlakçıdan, Avropa üçün isə, bir təchizatçıdan asılı olmamaq
vasitəsidir. Biz istehlakçıların narahatlığını başa düşürük. Əlbəttə ki, bizi narahat edən məsələlər də
anlanılmalıdır. Bir sözlə, biz şaxələndirməyə artıq nail olmuşuq. Üç boru kəməri üç müxtəlif istiqamətdə
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neftimizi nəql edir. Dörd qaz boru kəməri dörd müxtəlif istiqamətdə qazımızın çatdırılmasını təmin edir. Əlbəttə
ki, gələcəkdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq davam edəcəkdir. Biz Avropa İttifaqının Yeni
qonşuluq siyasətinə qoşulmuşuq.
2006-cı ildə Avropa İttifaqı və Azərbaycan Enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum
imzaladı. Bütün bunlar apardığımız əməkdaşlığın mühüm çərçivəsidir. Hazırda biz regional əməkdaşlığın
genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Bu gün biz nəinki Xəzər–Qafqaz-Qara dəniz əməkdaşlığı, həm də Xəzər–
Qara dəniz–Baltik dənizi regionları arasında işbirliyi haqqında danışırıq. Biz bu regionları daha da
yaxınlaşdırmaq imkanlarını araşdırırıq. Əlbəttə, enerji və daşınma mühüm rol oynayacaqdır. Hər iki sahədə biz
avropalı tərəfdaşlarımızla sıx işləyirik. Coğrafi mövqeyimiz də çox əlverişlidir. Biz malların Asiyadan
Avropaya və geriyə daşınması sahəsində vacib tranzit ölkəyə çevrilməyi planlaşdırırıq.
Mən Azərbaycanda görülmüş işlər və planlaşdırılan addımlar haqqında çox danışa bilərəm. Lakin
məhdud vaxtı nəzərə alaraq, əldə etdiyimiz nailiyyətlərə və gələcək planlarımıza təhlükə olan məsələ haqqında
danışmaq istərdim. Bu, Qafqazdakı vəziyyət və oradakı separatçı rejimlər, eləcə də, əfsuslar olsun ki, keçmiş
Sovet İttifaqının ərazisində mövcud olan tanınmamış qeyri-qanuni qurumlar – yəni, Dağlıq Qarabağ, Abxaziya,
Cənubi Osetiya və Dnestryanı bölgələrdəki qurumlardır. Həmin yerlərdə eyni vəziyyət yaranmışdır. Eyni
separatçı hərəkətlər, oxşar etnik təmizləmə siyasəti, həmin hərəkətlərin bir-birinə oxşar nəticələri, həmin
ərazilərin ölkələrdən de-fakto ayrılması və Azərbaycan, Gürcüstan ilə Moldovanın ərazi bütövlüyünün
pozulması müşahidə olunur.
Biz bu məsələlərə sırf hüquqi nöqteyi-nəzərdən baxırıq. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış hissəsidir. Hazırda bu, tanınmamış qurumdur. Onun başında de-fakto cinayətkar rejim
dayanır. Həll yolu yalnız beynəlxalq hüquq, münaqişənin əvvəlində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən
qəbul edilmiş 4 qətnamə və bu ilin mart ayında Baş Məclisin qəbul etdiyi qətnamə əsasında olmalıdır.
Qətnamələrdə erməni qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal çıxarılması tələb olunur. Ermənistan
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətini aparıb və bunun nəticəsində təqribən 1 milyon həmvətənimiz
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu, humanitar fəlakətdir, ən böyük ədalətsizlik və
beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Lakin beynəlxalq ictimaiyyətin, ATƏT-in məsələ ilə məşğul olmasına
baxmayaraq, nəticə baxımından heç bir irəliləyiş yoxdur. Danışıqlar prosesində bəzi irəliləyişə nail olmuşuq.
Amma bu, kifayət deyildir.
Qafqazdakı reallıqlar onu göstərir ki, hazırda Azərbaycanla rəqabət aparmaq çox çətindir. İstər iqtisadi
inkişaf və ya hərbi potensial baxımından, istərsə də siyasi çəki və yaxud regional layihələrdə və təşəbbüslərdə
iştirak baxımından. Ona görə Ermənistanda nə qədər tez başa düşsələr ki, onların apardığı siyasətin sonu
yoxdur, bu, hər kəs üçün yaxşı olar. Belə olan halda, Qafqazda sülh bərqərar olacaq, regional inkişaf daha
sürətlə gedəcək və Qafqazda yaşayan bütün millətlər bundan yararlanacaqlar. Mən Sizin diqqətinizi bu məsələyə
cəlb etmək istəyirəm, çünki bu, bizi ən narahat edən amildir. Bu, nəinki bizim üçün, həm də bütün region üçün
əsas təhlükədir. Düşmənçilik və hərbi əməliyyatlar olarsa, regiondakı bütün sabitlik sual altına düşər və
gözlənilməz nəticələr yarana bilər.
Hörmətli dostlar, mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm, qarşınızda çıxış etmək, Azərbaycan reallıqlarını
çatdırmaq imkanına görə sizə bir daha minnətdaram. Əminəm ki, bu səfərin gələcəkdə ölkələrimiz, habelə
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlər üçün çox yaxşı nəticələri olacaqdır.
Çox sağ olun.
***
MİKKO VİİTASALO: Cənab Prezident, çox maraqlı çıxışınıza görə təşəkkür edirəm.
Xanımlar və cənablar, indi isə suallar üçün müəyyən vaxtımız qalır. Əgər sualınız varsa, buyurun.
SUAL: Cənab Prezident, mən Finlandiyanın keçmiş səfiriyəm. Çox yaxşı çıxışınıza görə
minnətdaram. Mən dost paytaxt şəhərinizə səfər etmişəm. Ləziz yeməkləriniz hələ də yadımdadır.
Sualım belədir: ötən vaxtlarda mən Çeçenistanda işləmişəm. Bu, Şimali Qafqazdadır. Daha sonra,
Dağıstan var. Sizinlə sərhəddə yerləşir. Hətta xatirimdədir ki, Azərbaycanda kiçik çeçen diasporu
yaşayırdı, çünki onların vətənində müharibə gedirdi. Bu gün Dağıstan və Çeçenistana gəldikdə, praktik
əməkdaşlıq nə yerdədir?
İLHAM ƏLİYEV: Tarixi nöqteyi-nəzərdən Dağıstan ilə Azərbaycan bir zona kimi hesab edilirdi.
Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasındakı münasibətlər səmimidir. Əsrlər boyu biz bir yerdə yaşamışıq. Bir
çox azərbaycanlılar Dağıstanda öz torpaqlarında yaşayır. Həmçinin bizim ölkədə müxtəlif bölgələrdə Dağıstan
xalqlarından olan azlıqlar, qardaşlarımız yaşayırlar. Bu baxımdan Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
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səviyyəsi Qafqazda uzunmüddətli sülhün bərqərar olunmasında vacib amildir. Qafqaz bütöv orqanizmdir.
Cənubi Qafqaz ölkələri müstəqildir. Şimali Qafqaz Rusiya Federasiyasının hissəsidir. Lakin bu, bir orqanizmdir.
Qafqazın istər şimalında, istərsə də cənubunda baş verən hadisələr ölkələrimizdə olan vəziyyətə təsir göstərə
bilər.
Əlbəttə, bunu nəzərə alaraq, biz regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələləri üzərində daha sıx
işləməliyik. Qafqazda təhlükələr var. Biz gərgin qonşuluq şəraitində yaşayırıq. Beləliklə, biz çağırışlara hazır
olmalıyıq. Terrorçuluq, ekstremizm hamımız üçün təhlükəli amillərdir. Biz çox istəyirik ki, Qafqazın həm
şimalı, həm cənub bölgələri inkişaf etsin. Bunun üçün bütün imkanlar var. Gözəçarpan maliyyə resurslarına
malik olan Azərbaycan regiona rifah gətirəcək müxtəlif layihələrə dəstək vermək üçün daha çox işlər görməyə
hazırdır. Təhlükəli məsələlərdən irəli gələn ən böyük problemlərdən biri işsizlik, yoxsulluq və sərmayələrin
çatışmamasıdır. Azərbaycan resurslara malik olan ölkə kimi bu məsələlərin həllinə töhfə verə bilər.
SUAL: Cənab Prezident, hazırda neftin qiymətləri həddindən artıq yüksəkdir. Fikrinizcə, neft
hasil edən ölkələr elə bir sistem yarada bilərmi ki, yoxsul ölkələr enerji daşıyıcılarını aşağı qiymətlə alsın?
Məsələn, Banqladeş və ya Afrikadakı kimi zəif inkişaf etmiş ölkələr. Lakin bu o demək deyil ki, onlar
ucuz qiymətlə istədikləri həcmdə ala bilər. Belədə onlar, sadəcə, ucuz alıb, üçüncü ölkələrə baha satar və
beləliklə, pul qazanarlar. Sağ olun.
İLHAM ƏLİYEV: Bu, ciddi sualdır və bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə sosial ədaləti özündə əks
etdirir. Bəzi hallarda bu iki mühüm prinsip bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Misal üçün, biz Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinə tam sadiqik. Bu, bizim uğurlu inkişafımız üçün əsas şərt olmuşdur. Lakin, eyni
zamanda, əgər bizdə təbii qazın və elektrik enerjisinin, eləcə də yanacaqdoldurma stansiyalarında benzinin
qiymətlərinə nəzər yetirsəniz görərsiniz ki, onlar dünya qiymətlərindən aşağıdır. Biz buna imkan verə bilərik.
Xalqımıza və istehsalçılarımıza dəstək verə bilərik. Fermer üçün güzəştli şərtlər tətbiq olunur. Onlar enerji
daşıyıcılarını yarı qiymətə alırlar. Amma, əlbəttə ki, digər ölkələrə gəldikdə, ola bilsin, qərar hər bir ölkənin
özündən asılı olur. Mən hesab etmirəm ki, bir gün vaxt gələcək və yoxsul ölkələr üçün hər hansı birtərəfli
endirim sistemi yaradılacaqdır. Çünki hər bir ölkə qərarı özü qəbul edir. İndi neft bazarı təkformalı deyildir.
Azərbaycan bu yaxınlarda mühüm hasilatçı və ixraçatcıya çevrilibdir. Amma, əlbəttə ki, ixracatçı ölkə kimi
uzun tarixə malik olanlar da var. Lakin bu istiqamətdə əgər hər hansı addım atılarsa, bu, hasilatçı kimi uzun
tarixi olan ölkələr tərəfindən edilməlidir. Biz gözləyəcəyik ki, nəticə hansı olacaqdır.
SUAL: Cənab Prezident, bir neçə həftə öncə İsveçrə Prezidentinin ölkənizə uğurlu səfəri olubdur.
Siz Transavropa boru kəməri vasitəsilə çatdırılacaq qazla bağlı çox uğurlu razılaşmaya nail oldunuz.
Beləliklə, İtaliyaya qaz çatdırıla bilər. Bilirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunda Siz İsveçrənin səs verdiyi
qrupun üzvüsünüz. Birinci sual ondan ibarətdir ki, bu məqsədlə Siz Beynəlxalq Valyuta Fondunun və
Dünya Bankının xidmətlərindən istifadə edə bilərsinizmi? Siz bu qurumların üzvüsünüz.
İkinci sualım Qafqaz ölkələrinin inteqrasiyası ilə bağlıdır. Siz Rusiyanın da daxil olduğu, 12 ölkədən
ibarət Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüsünüz. Bu sahədə inkişafı necə görürsünüz və bunun daha sıx
inteqrasiyaya xidmət etdiyinə əminsinizmi? Məsələ ilə bağlı Sizin şərhlərinizi eşitmək maraqlı olardı.
İLHAM ƏLİYEV: İlk novbədə, onu demək istəyirəm, İsveçrə Prezidentinin Azərbaycana olduqca
uğurlu səfəri zamanı biz qaz təchizatı ilə bağlı hansısa saziş imzalamamışıq, çünki İsveçrə potensial qaz boru
kəmərinin sonuncu nöqtəsində yerləşir. Bu, potensial təchizat marşrutlarından biridir.
Onu demək istəyirəm ki, biz qaz yataqlarını işlətməyə, hasilata başlayanda ölkəmiz Avropa İttifaqı
tərəfindən təchizatçı hesab edilmirdi. Nabukko və digər layihələr üçün qaz mənbəyi kimi Azərbaycan nəzərdə
tutulmurdu. Lakin digər səbəblərə görə, Azərbaycan qazına olan maraq artır. Biz isə hasilatı artırmaq üçün
əlimizdən gələni edirik. Qaz hasilatını artırmaq üçün bizim istehlakçılarla müqavilələrimiz olmalıdır, çünki qaz
neft deyil. Siz onu beynəlxalq bazarda yox, yalnız istehlakçıya sata bilərsiniz. Ona görə hasilatçı, tranzit və
istehlakçı ölkələr arasında razılaşmalar bir paket formasında olmalıdır. Bu günə qədər belə razılaşmalar yoxdur.
Bu vaxta qədər Avropa ölkələrinin bizdən qaz almaq üçün, əsasən, istəkləri olubdur. Biz bunu etməyə hazırıq.
Azərbaycan qazının Avropa bazarı üçün yeganə yeni mənbə olduğunu nəzərə alaraq, əlbəttə ki, bizə və
potensialımıza olan diqqət artır. Biz hazırıq. Azərbaycanda aşkar edilmiş qaz ehtiyatlarının sübuta yetirilmiş
minimum həcmi 2 trilyon kubmetrdir. Bizim üçün bu həcm 200 ilə kifayətdir. Əgər biz istədiyimiz qədər ixrac
etsək, bu rəqəm 100 ilə bəs edəcəkdir. Bundan əlavə, həmin həcm sübuta yetirilmiş minimum ehtiyatlardır.
Adətən, nə qədər çox hasil etdikcə, bir o qədər yeni ehtiyatlar aşkar edilir. Azərbaycan, ən azı bir əsr ərzində qaz
ixrac edən ölkə olacaqdır.
İnteqrasiyaya gəldikdə, zənnimcə, siz Müstəqil Dövlətlər Birliyini nəzərdə tuturdunuz. Bu təşkilat Sovet
İttifaqının dağılmasından sonra yaradılmışdır. Ona daxil olan ölkələr SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik
qazanmış respublikalardır. Bu, həmin təşkilatı yaratmaqda ilkin səbəb idi. Azərbaycan bu təşkilatda öz rolunu
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oynayır, lakin əməkdaşlığımız, əsasən, ikitərəfli əlaqələrə söykənir. Biz MDB üzvləri ilə çox da təşkilat
çərçivəsində yox, ikitərəfli əsaslarla işləyirik. Bu təşkilatın gələcəyi qarşılıqlı etimad, əməkdaşlıq səviyyəsindən
və üzv dövlətlərin siyasi marağından asılı olacaqdır. Sizə deyə bilərəm, Ermənistan ilə Azərbaycan MDB-nin
üzvləridir. Bizim Ermənistanla heç bir əlaqəmiz yoxdur, lakin hər iki ölkə təşkilatdadır. Həmin təşkilatda digər
ölkələr var ki, onların arasındakı münasibətlər yaxşı deyildir. Bir sözlə, bu, asan deyildir. Lakin Azərbaycan
regional əməkdaşlıq sahəsində səylərini davam etdirməyə hazırdır. Bu, bizim üçün vacibdir və iqtisadi, siyasi
maraqlarımızı nəzərə alaraq, biz orada üzvlüyümüzü davam etdirəcəyik.
SUAL: Cənab Prezident, əla təqdimatınıza görə olduqca minnətdaram. Sizin bu gün İranla
münasibətləriniz necədir?
İLHAM ƏLİYEV: Bizim İranla münasibətlərimiz yaxşıdır, normaldır. Enerji, ticarət sahəsində birgə
həyata keçirdiyimiz müxtəlif layihələrimiz var. Əməkdaşlıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Biz bütün qonşu ölkələrlə
- İran, Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə ilə normal münasibətlərin olmasına çalışırıq. Bu qonşularla heç bir
problemimiz yoxdur. Bu, regional sabitliyin vacib elementidir və ölkəmiz üçün mühüm olan regional
əməkdaşlıq layihələrində iştirak etmək imkanını yaradır. Regional əməkdaşlıq qarşılıqlı işbirliyinə aparır. Çünki
bu gün regional formatda iştirak edən ölkələr layihələr irəli sürür. Həmin layihələr qarşılıqlı şəkildə faydalıdır.
Sonra isə, layihələrin əhəmiyyəti artır. Mən bu münasibətləri regional sabitlik üçün çox vacib hesab edirəm və
əminəm ki, bunu uğurla davam etdirəcəyik.
SUAL: Cənab Prezident, Rusiya ilə münasibətləriniz və bu ölkənin Qafqazdakı təsiri barədə nə
deyə bilərsiniz? Seçkilərdən sonra, Prezident Medvedev və hökumətin sədri Putinlə bağlı hər hansı
yenilik gözlənilirmi?
İLHAM ƏLİYEV: Mən yalnız Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə aid şərh verə bilərəm. Xarici
siyasətə aidiyyəti olan bütün şəxslərə Prezident kimi mənim verdiyim təlimatlarda hər hansı digər daxili işlərə
müdaxilə etməmək nəzərdə tutulur. Bizim Azərbaycanda görəcəyimiz işlər çoxdur. Diqqətimizi öz işlərimizə
yönəltməliyik. Əlbəttə ki, qonşularla və digər ölkələrlə münasibətlər qarşılıqlı maraqlara əsaslanır. Bizim
marağımız yaxşı münasibətlərin formalaşdırılmasına arxalanır. Təsirə gəldikdə, biz Azərbaycanda hər hansı
təsirə məruz qalmırıq. Biz bunu hiss etmirik. Bunu zənn etməyə də əsas yoxdur. Azərbaycan özünü təmin edən
ölkədir. Bizim vacib üstünlüyümüz var. Bu, enerji resurslarıdır. İqtisadi inkişaf və enerji təhlükəsizliyi
baxımından biz özünü təmin edən ölkəyik. Əksinə, biz regionumuzda digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyində
iştirak edirik. Ona görə təsir göstərmək üçün əsas yoxdur. Düzünü desəm, biz heç vaxt hiss etməmişik ki, kimsə
Azərbaycana təsir göstərməyə çalışır. Biz öz suverenliyimizin sahibləriyik. Artıq çıxışımda qeyd etdiyim kimi,
biz müstəqilliyi əsrlər boyu gözləmişik və yenidən yarımmüstəqil ölkə olmaq fikrində deyilik. Bizim üçün
müstəqil olmaq, müstəqil siyasət yürütmək deməkdir. Biz buna nail olmuşuq. Hesab edirəm ki, bu,
Azərbaycanın son 17 ildə əldə etdiyi ən böyük nailiyyətdir. Bir sözlə, Rusiya ilə münasibətlər yaxşı qonşuluğa
və qarşılıqlı iqtisadi marağa əsaslanır. Enerji məsələlərində, görünə bilər ki, maraqlarımız başqa sahələrdədir.
Lakin eyni zamanda, biz rəqabət aparmırıq. Rusiyanın özünün böyük enerji bazarı var, bizim öz enerji bazarımız
var. Bu, təbiidir. Hamı öz milli maraqlarını qorumaq istəyir. Əminəm ki, Rusiyanın yeni Prezidenti ilə bizim
münasibətlərimiz uğurla davam edəcəkdir. Hazırda bizim çox yaxşı əlaqələrimiz var və deyərdim ki, bu əlaqələr
digər böyük ölkə ilə kiçik ölkə, əvvəlcə bir ölkədə yaşamış ölkələr arasında olan münasibətlərə nümunə ola
bilər. Münasibətlərimiz çox güclüdür, gözləniləndir və qarşılıqlı hörmət kimi vacib amilə əsaslanır. Ümid
edirəm ki, bu siyasət davam edəcəkdir.
MİKKO VİİTASALO: Digər suallarınız varmı?!
Görürəm, artıq vaxt yetişibdir. Cənab Prezident, Sizə minnətdarıq, çıxışınıza görə çox sağ olun. Çox
müdrik cavablarınıza görə təşəkkür edirik. Görüşü başa çatdırmazdan öncə mən xatirə hədiyyəsi olaraq,
Prezident Halonenin imzaladığı medalı Sizə təqdim etmək istəyirəm.
***
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Paaskivi Cəmiyyətinin fəxri qonaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi
medalı təqdim olundu.
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HELSİNKİDƏ FİNLANDİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ XANIM TARYA
HALONENİN ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Helsinki şəhəri,
29 may 2008-ci il
Hörmətli xanım Prezident!
Hörmətli cənab Pentti Arayarvi!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Xanım Prezident, ilk növbədə, məni Finlandiyaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Finlandiya torpağında mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu, Azərbaycan Prezidentinin Finlandiyaya ilk rəsmi səfəridir. İnanıram ki, bu səfər ölkələrimiz
arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Keçirdiyimiz görüşlər, apardığımız danışıqlar
əlaqələrimizin genişlənməsinə və dərinləşməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Finlandiya ilə Azərbaycan arasında keçmişdə də yaxşı əlaqələr olmuşdur. Keçən əsrin əvvəllərində
Bakıda yaşayan finlandiyalılar Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında fəal rol oynamışlar. Finlandiyanın
keçmiş rəhbərləri Urho Kekkonen və Mauno Koyvisto müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana səfər etmişlər.
Ötən əsrdə xalqlarımız arasında ədəbiyyat, incəsənət və musiqi sahələrində zəngin mədəni mübadilələr
olmuşdur. Finlandiyada “Azərbaycan-Finlandiya Mədəniyyət Körpüsü” Cəmiyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin
təbliği, Azərbaycan haqqında məlumatların Finlandiya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səmərəli fəaliyyət
göstərir.
Xanım Prezident, 2005-ci ilin sentyabrında Sizin Azərbaycana səfəriniz əlaqələrimizin inkişafında yeni
səhifə açmışdır. Bu gün Finlandiya şirkətləri, finlandiyalı iş adamları ölkəmizdə elektrik stansiyalarının və
buxar-qaz qurğularının tikintisini həyata keçirirlər. Mən beynəlxalq və regional təşkilatlar, o cümlədən Avropa
İttifaqının Yeni qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində əlaqələrimizə xüsusi önəm verirəm.
Son illərdə irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin, xüsusən Böyük İpək yolunun bərpası, Avropa-QafqazAsiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində əməkdaşlığımız böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu əməkdaşlıq
Baltik dənizi, Qara dəniz və Xəzər dənizi regionları ölkələrinin inteqrasiyasına, eləcə də Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında tərəfdaşlığa öz töhfəsini verir.
Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə Enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaşlığa dair memorandum
imzalayaraq, neft və qaz layihələrini həyata keçirərək və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz boru kəməri və digər boru kəmərləri vasitəsilə Avropa və beynəlxalq bazarlara öz enerji
məhsullarını çatdırmaqla enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir.
Azərbaycan son illər ərzində sürətli inkişaf yolu keçmiş və iqtisadi baxımdan regionun lider dövlətinə
çevrilmişdir. Keçən il Azərbaycanda ÜDM-in artımı 25 faiz olmuşdur. Son 4 il ərzində ölkə iqtisadiyyatı
təxminən 2 dəfə artmışdır. Ölkədə, əsasən regionlarda 660 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, biz
şaxələndirilmiş iqtisadiyyat haqqında danışaq. Bizim məqsədimiz güclü qeyri-neft iqtisadiyyatı yaratmaqdan
ibarətdir ki, gələcək nəsillər neft və neft qiymətlərindən asılı olmasınlar.
Ölkəmizdə xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Biz adambaşına düşən
birbaşa xarici sərmayələrin həcminə görə regionda lider ölkəyik. Son illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 40
milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyulmuşdur.
Azərbaycan regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol
oynayır. Lakin artıq 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmışdır. Ermənistan
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və burada etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır. Nəticədə ölkədə bir
milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün yaranmışdır.
Beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin ölkəmizin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olaraq ədalətli şəkildə həllinin
tərəfdarıdır. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası, NATO və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq qərar və qətnamələri var.
Bu yaxınlarda BMT-nin Baş Məclisi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edən və erməni
qüvvələrinin bütün işğal olunmuş ərazilərdən tam şəkildə dərhal çıxarılmasını tələb edən qətnaməni qəbul
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etmişdir. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Biz bu məsələdə hazırda ATƏT-də sədrlik edən Finlandiyanın da dəstəyinə ümid bəsləyirik.
Hörmətli xanım Prezident, Siz bu gün Şəhər Şurasında ziyafət zamanı qeyd etdiniz ki, Helsinki və Bakı
şəhəri bir-biri ilə oxşardır. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Sizin işlədiyiniz iqamətgahdan açılan görünüş,
demək olar ki, mənim Bakıdakı iqamətgahımdan görünən panorama bənzəyir. Bizim paytaxt şəhərlərimizin
dəniz sahilində yerləşməsi böyük üstünlükdür.
Həmçinin bu gün müzakirə etdiyimiz beynəlxalq məsələlərdə yanaşmamız oxşardır. Finlandiya və
Azərbaycan, hər ikisi Rusiya imperiyasının dağılması nəticəsində müstəqil oldular. Lakin siz müstəqilliyinizi
qoruyub saxlaya və dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevrilə bildiniz. Əfsuslar olsun ki, bizim
müstəqilliyimiz iki il çəkdi. Biz müstəqilliyimizi onilliklər ərzində, yəni 70 il ərzində itirdik. İndi isə
müstəqilliyimiz bərpa olunub və biz dünyada gedən proseslərə çatmalıyıq. Ona görə biz insan kapitalına, təhsilə,
informasiya texnologiyalarına və müasir texnologiyalara sərmayə qoyuruq. Bütün bunlar müstəqillik dövründə
əldə edilmişdir.
Siz təbii sərvətlər olmadan bütün sosial problemləri maksimum səviyyədə həll etmiş, inkişaf etmiş
müasir ölkəyə çevrilmək üçün çox yaxşı nümunəsiniz. Bütün beynəlxalq təşkilatların nüfuz cədvəllərində Sizin
ölkəniz ilk onluqda gedir. Siz dəyişməyi planlaşdırmaq üçün ölkələrə yaxşı nümunəsiniz. Bizim planlarımız
qanunun aliliyi ilə seçilən, çoxlu sosial proqramları olan müasir, demokratik ölkəyə çevrilməkdir və bunun üçün
yaxşı imkanlarımız vardır. Bu baxımdan sizin təcrübəniz bizim üçün çox vacibdir. Mənim ölkənizə bu səfərim
həm münasibətlərin inkişafı, həm də təcrübə mübadiləsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Xanım Prezident, mən bu badəni Sizin, cənab Pentti Arayarvinin sağlığına, Finlandiya xalqının şərəfinə
və xalqlarımız arasındakı dostluğun şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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BAKIDA XV BEYNƏLXALQ XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA,
NEFT KİMYASI SƏRGİ VƏ KONFRANSIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
3 iyun 2008-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar,
Hörmətli qonaqlar,
Bu gün Azərbaycanın həyatında çox əlamətdar bir gündür. On beşinci dəfədir ki, Bakıda Xəzər neft-qaz
sərgi-konfransı keçirilir. Sərgi və konfransın bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram.
1994-cü ildə ilk sərginin keçirilməsi, demək olar ki, dünya neft-qaz aləminin diqqətinin Azərbaycana
cəlb edilməsi demək idi. O vaxt Azərbaycan öz müstəqilliyini yenicə bərpa etmişdi. Bildiyiniz kimi,
müstəqilliyin ilk illəri çox ağır keçirdi. Ölkədə yaşanan böhran faktik olaraq müstəqil gələcəyimizi şübhə altına
alırdı. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra vəziyyət sabitləşdi, Azərbaycanda sabitlik təmin olundu və ölkə sürətlə inkişaf etməyə başladı.
Hər bir gənc müstəqil ölkə üçün onun gələcəyi, gələcək inkişafı müəyyən amillərdən asılıdır. Bildiyiniz
kimi, Azərbaycanın tarixində neft-qaz sənayesi həmişə xüsusi yer tutubdur. Azərbaycan qədim neft ölkəsidir.
Dünyada sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə məhz Azərbaycanda hasil edilmişdir. Dünyada dəniz yataqlarından da
neft ilk dəfə Azəbaycanda çıxarılmışdır. Lakin müstəqillik əldə olunandan bir qədər sonra ölkədə yaşanan
böhran nəticəsində neft sənayesi, demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı üçün neft amilindən istifadə olunmalıydı. Məhz o illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın
yeni neft strategiyası elan olunmuşdu. Birinci konfransın keçirilməsi məhz o illərə təsadüf edir. 1994-cü ildə ilk
sərgi keçirildi. Ondan sonra Azərbaycanı daha da yaxşı tanımağa başladılar. Deyə bilərəm ki, sərginin
Azərbaycanın neft-qaz sektorunun inkişafında və genişmiqyaslı investisiyaların cəlb edilməsində çox mühüm
rolu olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, ilk sərgidən sonra “Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdır və o, bu gün
Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf imkanlarını böyük dərəcədə müəyyən edir. “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması çox tarixi bir hadisə idi. İlk dəfə Xəzər dənizi xarici investorlar üçün açılırdı, ilk dəfə olaraq
genişmiqyaslı investisiyalar qoyulurdu, ilk dəfə olaraq Azərbaycan beynəlxalq, dünya miqyaslı şirkətlərlə
əməkdaşlığa başlayırdı. Həmin müqavilənin nəticəsində bu gün biz Azərbaycanda neft-qaz sektorunun sürətli
inkişafını görürük. Ancaq müqavilənin və ondan sonrakı addımların əhəmiyyəti, sadəcə, iqtisadi göstəricilərlə
məhdudlaşmır. Bu, bizə imkan verdi ki, Azərbaycan və ölkəmizin şirkətləri dünya səviyyəsində, dünya
miqyasında ən yüksək nüfuza malik olan şirkətlərlə bərabərhüquqlu münasibətlər yaratsın. Bu, bizə imkan verdi
ki, beynəlxalq maliyyə qurumları ilə biz çox səmərəli işləyək və Azərbaycanın kredit reytinqi yüksəldi. Məhz o
illərdə uğurlu neft strategiyasının icrası nəticəsində indi Azərbaycanın qarşısında heç bir maliyyə çətinliyi
yoxdur. Həm öz imkanlarımız kifayət qədərdir, həm də istənilən layihəyə xaricdən, xarici maliyyə bazarlarından
investisiyaların cəlb edilməsi bizim üçün mümkündür.
Azərbaycan bu illər ərzində sübut etdi ki, biz etibarlı tərəfdaşıq. Biz xarici şirkətlərlə qarşılıqlı maraqlar
əsasında işləyirik və 14 il ərzində, 1994-cü ildən bu günə qədər Azərbaycanda işləyən şirkətlərlə Dövlət Neft
Şirkəti, yaxud da hökumət qurumları arasında heç bir ciddi mübahisə, heç bir ciddi münaqişə olmamışdır. Biz
bu gözəl əməkdaşlıq mühitindən səmərəli istifadə edirik. Mən bunu ona görə deyirəm ki, bəzi hallarda müəyyən
maraqlar toqquşanda mübahisələr də başlayır, münaqişələr də yaşanır. Ancaq Azərbaycanda neft-qaz resursları
ölkəmizin inkişafına və bölgədə təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, regional əməkdaşlığın dərinləşməsinə
yönəldilibdir. Bu, bizim böyük uğurumuzdur. Bu, sübut edir ki, neft-qaz resursları həm ölkənin inkişafı üçün,
həm sosial məsələlərin həlli üçün və həm də beynəlxalq münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması üçün
mühüm rol oynaya bilər. Biz bunu Azərbaycanın timsalında görürük.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndə, demək olar ki, bizim neft-qaz hasilatımız kəskin şəkildə
aşağı düşmüşdü. Baxmayaraq ki, keçən əsrin 40-50-ci illərində Sovet İttifaqında neftin 70 faizi məhz
Azərbaycanda hasil edilirdi. 1990-cı illər ərəfəsində isə Azərbaycanda neft hasilatı ildə 8-9 milyon tona
düşmüşdü. Qaz hasilatı kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü, baxmayaraq ki, 1970-ci illərdə Azərbaycanda qaz
hasilatı çox yüksək səviyyədə idi və qonşu respublikalara Azərbaycandan qaz göndərilirdi. Yəni bütün bu böyük
sənayeni bərpa etmək, yenidən qurmaq, canlandırmaq böyük siyasi iradə, peşəkarlıq tələb edirdi, cəmiyyətin
birləşməsini, səfərbər olmasını tələb edirdi, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin yaranmasını tələb edirdi. Biz
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bütün bunlara nail ola bilmişik. Bu gün Azərbaycan dünyada iqtisadi artım baxımından ən sürətlə inkişaf edən
ölkədir. Biz bu liderliyi ardıcıl üç ildir ki, saxlayırıq.
Azərbaycanda neft hasilatı bu il 50 milyon tondan çox olacaqdır. Gələn il 60 milyondan çox olacaqdır.
Biz neft yataqları ilə bağlı olan bütün məsələləri uğurla həll etmişik. Böyük həcmdə investisiyalar cəlb etmişik.
Bildiyiniz kimi, bizim ölkəmizin dünya bazarlarına birbaşa çıxışı yox idi. Neft kəmərləri tikilməli idi və onlar
da tikildi. Lakin bu da asan məsələ deyildi. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, kəmərlər tikildiyi zaman bölgədə vəziyyət
bir az başqa idi.
Bizim neft-qaz kəmərlərimiz enerji resurslarımızı müxtəlif istiqamətlərə daşıyır. Azərbaycanda aşkar
edilmiş neft-qaz yataqları bundan sonra da uzun illər, ən azı, 100 il ölkəmizi təmin edəcək, bizim ixrac
imkanlarımızı təmin edəcək, etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan gələcəkdə də öz müsbət rolunu oynayacaqdır.
Azərbaycanda qaz hasilatı bütün dövrlərdə olmuşdur. Ancaq nəhəng “Şahdəniz” yatağının kəşfindən,
işlənilməsindən sonra Azərbaycan böyük həcmdə qaz ixrac edən ölkəyə çevrilir. Bu da böyük üstünlükdür.
Çünki dünyada böyük həcmdə həm neft, həm də qaz ixrac edən ölkələrin sayı o qədər də çox deyildir. Biz yenə
də Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində 1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsi üzrə beynəlxalq
konsorsiumla müqavilə imzalamışıq. İndi Azərbaycan həm özünü qazla təmin edir, həm də onu qonşu ölkələrə
və başqa ölkələrə ixrac edir. Bu ixracın coğrafiyası getdikcə genişlənəcəkdir.
Biz hesab edirik ki, növbəti illərdə, əlbəttə, bazarda olan tələbatdan asılı olaraq, qaz hasilatımızı böyük
dərəcədə artıracağıq. Bu gün müzakirə predmeti olan müxtəlif qaz layihələrində Azərbaycan məqbul olan
şərtlərlə iştirak etməyə hazırdır. Eyni zamanda, Azərbaycan hər bir neft-qaz ölkəsi qarşısında duran əsas
vəzifəni də uğurla icra edir. Biz ixracın şaxələndirilməsini təmin etmişik. İndi Azərbaycanın qarşısında belə
problem yoxdur. Çünki yolların şaxələndirilməsi həm istehsalçısı, həm də istehlakçı üçün lazımdır. Biz
istehsalçı kimi çalışmışıq və nail olmuşuq ki, bütün istiqamətlərə çıxışlarımız var. Üç neft kəmərimiz var, ikisi
Qara dənizə, biri Aralıq dənizinə çıxır. Dörd qaz kəmərimiz var. Onlardan biri Bakı-Tbilisi-Ərzurumdur,
digərləri Azərbaycanı qonşu ölkələrlə birləşdirir. Deyə bilərəm ki, bütün bu kəmərlər işlək vəziyyətdədir.
İstənilən istiqamətdə Azərbaycan öz neftini və qazını ixrac etmək iqtidarındadır.
Beləliklə, qısa müddət ərzində Azərbaycanın uğurlu neft strategiyasının icrası nəticəsində bizim 7 neftqaz kəmərimiz var. Əlbəttə, bu, bizim həm iqtisadi maraqlarımızı təmin edir, həm tranzit ölkələrlə danışıqlarda
mövqeyimizi möhkəmləndirir, həm də sirr deyil, beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirir. Çünki bu gün
enerji təhlükəsizliyi bütövlükdə milli təhlükəsizlik məsələləri kimi tanınır. Həm bizim bölgədə, həm də
Avropada və bütün ölkələrdə. Gələcəkdə bu sahənin dünya siyasətindəki çəkisi artacaqdır. Çünki hər bir ölkənin
inkişafı üçün əsas şərt enerji resurslarıdır. İndi dünyada gedən iqtisadi inkişaf, əhalinin çoxalması və artan
tələbat, bütövlükdə inkişaf daha da çox enerji resursları tələb edir. Onlar isə məhduddur. Mövcud olan əsas ixrac
mənbələri də bəllidir. O mənbələrin hesabına müəyyən dərəcədə artımı təmin etmək olar. Ancaq yeni hövzə
olduğuna görə və zəngin təbii ehtiyatlarına görə Xəzər hövzəsi dünya enerji bazarı üçün və dünya siyasəti üçün
əvəzolunmaz bölgəyə çevrilibdir. Bu bölgədə Azərbaycan birinci ölkədir ki, 1994-cü ildə neft-qaz yataqlarına
investisiya cəlb etmişdir, onları işlətməyə başlamışdır. Biz qarşıda duran bütün vəzifələri icra etmişik. Demək
olar ki, ulu öndər Heydər Əliyevin başladığı və bu gün uğurla davam etdirilən Azərbaycanın yeni neft
strategiyası tam öz məqsədinə çatmışdır.
İndi isə biz yeni mərhələ ərəfəsindəyik. Biz artıq iqtisadi cəhətdən və maliyyə resursları baxımından
özümüzü təmin etmişik. İndi valyuta ehtiyatlarımız 10 milyard dollardan çoxdur. Növbəti illərdə, xüsusilə
dünyada neftin qiymətinin kəskin şəkildə artması nəticəsində bizə böyük gəlirlər gələcəkdir. Qarşımızda artıq
maliyyə çətinlikləri olmayacaqdır, biz o dövrü keçmişik. İndi bizim məqsədimiz inkişaf etmiş ölkəyə
çevrilməkdir. Ancaq bu, o demək deyil ki, biz gərək arxayınlaşaq və əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənək. Yox.
Həyat yerində durmur. Xüsusilə bizim bölgədə enerji siyasəti ilə bağlı, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı yeni
məsələlər ortaya çıxır. Əlbəttə ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Azərbaycan, demək olar ki, onun əsas
iştirakçılarından biridir.
Bizim coğrafi vəziyyətimiz, Avropa ilə Asiya arasında yerləşməyimiz, artıq güclü enerji və nəqliyyat
infrastrukturuna malik olmağımız Azərbaycanı bu məsələlərlə bağlı əvəzolunmaz ölkəyə çevirir. Biz bundan
istifadə edirik və edəcəyik. Yenə də demək istəyirəm ki, biz öz neft-qaz resurslarımızı regionda və dünyada
təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın və dostluğun inkişafına yönəldirik.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri yəqin ki, bundan sonrakı illərdə də
dünyanın gündəliyində öz mühüm yerini tutacaqdır. Bizim bu sahədə uğurlarımız var, gələcək planlarımız da
var. Biz artıq başqa ölkələrin, bölgələrin enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını duyuruq, hiss edirik. Öz
tərəfimizdən məqbul olan şərtlərlə bölgənin enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə töhfəmizi davam etməyə hazırıq.
Bildiyiniz kimi, təxminən iki il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə
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strateji tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Bu, əməkdaşlığın demək olar ki, ümumi çərçivələrini
müəyyən edir. Digər ölkələrlə, o cümlədən Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrlə, qonşu ölkələrlə bu sahədə
danışıqlarımız gedir. Hazırda Azərbaycan qazı iki ölkəyə ixrac edilirsə, gələcəkdə bu ölkələrin sayı daha da çox
olacaqdır. Siz indi qazın nəqli ilə bağlı müzakirə predmeti olan bütün layihələrin adlarını bilirsiniz. Yəni
gələcəkdə Azərbaycanın bu bölgədə rolu və iştirakı artacaqdır. Bu da öz növbəsində bizim ölkəmizi daha da
gücləndirəcəkdir. Bizim beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndirəcək, iqtisadi imkanları genişləndirəcək və
əlbəttə ki, bölgədə bizim rolumuz kəskin şəkildə artacaqdır. Bu gün biz, eyni zamanda, şəffaflığı da təmin
etmişik. Azərbaycan hasilat sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdən biridir. Bizim çox şəffaf və
bütün beynəlxalq normalara uyğun olan Neft Fondumuz uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Dünya birliyi
tərəfindən onun fəaliyyəti rəğbətlə qarşılanır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft
Fondunu xüsusilə şəffaflıqda əldə edilən uğurlarla bağlı yüksək mükafata layiq görmüşdür. Yəni bu da neft-qaz
sənayesinin əsas hissələrindən biridir. Azərbaycan cəmiyyətində neftdən əldə olunan gəlirlərin bölünməsi ilə
bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Çünki bütün məlumatlar açıqdır, vaxtaşırı dərc olunur. Həm vəsaitin yığılması,
həm də onun sərf olunması - bütün bunlar ciddi ictimai nəzarət şəraitində keçirilir. Eyni zamanda, parlament
dövlət büdcəsini qəbul edərkən, hər bir Azərbaycan vətəndaşı parlamentdəki öz nümayəndəsi vasitəsilə vəsaitin
bölünməsində iştirak edir. Bu, çox vacib amildir. Həm bizim imkanlarımızı, həm də ki, niyyətimizi göstərir. Biz
gələcəkdə dünyada mövcud olan bütün müsbət meyarları Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirik. Onların bir
neçəsi artıq tətbiq olunubdur. Bütövlükdə, bizim məqsədimiz neftdən əldə olunan gəlirləri insan kapitalına
yönəltmək, Azərbaycanda güclü qeyri-neft sənayesini yaratmaq, sosial məsələlərin həllinə nail olmaq və
beləliklə, Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin sırasına daxil etməkdir. Budur bizim məqsədimiz və
biz ona doğru irəliləyirik.
İndi biz sosial məsələlərin həllinə - təhsil, səhiyyə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
məsələlərinə çox böyük diqqət göstəririk. Sirr deyil ki, bizim iqtisadi inkişafımızın böyük hissəsi neft-qaz
sektoru ilə bağlıdır. Bu sektorda yaranan əlverişli vəziyyət iqtisadiyyatın bütün başqa sahələrinə öz müsbət
təsirini göstərir. Biz qısa müddət ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsinə nail olmuşuq.
Son beş ilə yaxın müddətdə 650 mindən çox iş yeri açılmışdır. İşsizlik, demək olar ki, aradan qaldırılıb,
yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb, iqtisadi inkişaf göz qabağındadır. Biz dörd ildə iqtisadiyyatımızı iki dəfə
artıra bilmişik.
Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bunların təməlində məhz 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması, ulu öndər tərəfindən atılmış müdrik, düşünülmüş və cəsarətli addım dayanır.
Bir daha qayıdıram bugünkü sərgiyə. Bu sərginin o zaman təşkil olunması Azərbaycana diqqəti cəlb
etdi. Bəlkə bu sərgi keçirilməsəydi, xarici neft şirkətləri bir il də tərəddüd edəcəkdilər, çünki o vaxt xarici neft
şirkətlərini Azərbaycana gətirmək çox çətin məsələ idi. Azərbaycan çox riskli bir ölkə kimi tanınırdı. Biz isə
buna nail olmuşuq və indi müsbət nəticələrini görürük. Mən əminəm ki, böyüklüyündən asılı olmayaraq,
Azərbaycanda işləyən bütün şirkətlər - istər xarici, istər yerli şirkətlər, bundan sonra da özlərini rahat hiss
edəcəkdir. Azərbaycanda investisiya şəraiti daha da yaxşılaşacaq və iş görmək üçün ölkədə daha da böyük
imkanlar yaranacaqdır.
Əziz dostlar, mən sizi bu gözəl, əlamətdar gündə bir daha salamlayıram. Bu sərgi 15-ci dəfədir keçirilir.
Bu, bir növ yubiley hesab oluna bilər. Sərgi və konfransa, onlarda iştirak edən bütün insanlara uğurlar,
cansağlığı arzulayram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANLA
NAXÇIVAN MR ALİ MƏCLİSİNDƏ KEÇİRİLMİŞ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Naxçıvan şəhəri,
4 iyun 2008-ci il
Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri, əziz qardaşım
Rəcəb Tayyib Ərdoğan!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən bir daha Türkiyənin Baş nazirini və onunla bərabər
Naxçıvana gəlmiş nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini Naxçıvanda, Azərbaycanın qədim torpağında
salamlayıram, sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Biz hörmətli Baş nazirlə mütəmadi qaydada həm Bakıda, həm də Ankarada, İstanbulda, başqa
şəhərlərdə görüşürük. Ancaq ilk dəfədir ki, bizim görüşümüz Naxçıvanda baş verir. Mən çox minnətdaram ki,
hörmətli Baş nazir vaxt tapıb Naxçıvana gəlibdir. Bunun çox böyük siyasi mənası var. Naxçıvan o yerdir, o
şəhərdir, o respublikadır ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeganə sərhəd buradadır. Naxçıvanın inkişafında,
xüsusilə onun 1990-cı illərin əvvəllərində yaşanan böhranlı vəziyyətdən çıxmasında Türkiyə ilə olan əlaqələr,
körpünün tikilməsi və bütövlükdə Türkiyədən alınan dəstək çox mühüm rol oynamışdır. Bu gün isə bizim
ölkələr arasında münasibətlər bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edir. Biz bu gün bütün ikitərəfli məsələlərin
istiqamətlərini müzakirə etdik. Bütün müzakirə olunan məsələlərdə mövqeyimiz birdir, üst-üstə düşür. Siyasi
əlaqələr sürətlə inkişaf edir, bizim iqtisadi imkanlarımız artır, biz birlikdə dünya üçün çox əhəmiyyətli olan və
ölkələrimizi böyük dərəcədə gücləndirən enerji layihələrini həyata keçiririk.
Biz bu gün, eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsində
aparılan işlər və gələcək planlar haqqında danışdıq, fikir mübadiləsi apardıq. Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi
və dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir. Xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində keçirilən son
səsvermə zamanı işğal olunmuş ərazilərdə yaranan vəziyyətlə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində Türkiyənin
dəstəyi və mövqeyi çox mühüm olmuşdur.
Eyni zamanda, biz gələcək fəaliyyət, birgə layihələr haqqında geniş müzakirə apardıq. Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars kimi nəhəng layihələr bizi daha da sıx birləşdirir. Bu
layihələr, eyni zamanda, bütün türk dünyası üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki digər türkdilli dövlətlər
bu layihələrdən səmərəli şəkildə istifadə edə bilərlər və bunun üçün artıq ilkin razılaşmalar vardır. Həm enerji,
həm də ki, nəqliyyat layihələrində biz geniş əməkdaşlığa açığıq. Bizim münasibətlərimiz, eyni zamanda,
regional işbirliyinə böyük töhfədir və Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihə, heç bir
təşəbbüs reallaşa bilməz.
Əlbəttə ki, biz bu imkanlardan daha da səmərəli istifadə etməliyik. Bu gün artıq qarşılıqlı sərmayələr
qoyulması sahəsində yeni dövr başlayır. Artıq Azərbaycan şirkətləri Türkiyə sənayesinə, infrastrukturuna öz
sərmayələrini qoyurlar və bu, bizim üçün çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan şirkətləri tərəfindən xaricdə ən
böyük sərmayələr qardaş ölkədə qoyulur ki, bu da təbiidir. Gələcəkdə ölkələrimizin artan iqtisadi və siyasi
imkanları, artan çəkisi, əlbəttə ki, bizim mövqelərimizi daha da möhkəm edəcəkdir.
Bu gün haqqında danışılan bütün məsələlər bizi çox sevindirir, yeni imkanlar açır. Xüsusilə Naxçıvanın
enerji təhlükəsizliyi və blokadadan çıxması üçün lazım olan addımların atılması Naxçıvan Muxtar
Respublikasının uzunmüddətli inkişaf imkanlarını daha da genişləndirəcəkdir. Bu barədə də biz danışdıq.
Bir sözlə, əziz dostlar, mən bir daha aparılan danışıqların mahiyyətindən çox razıyam. Bir daha demək
istəyirəm ki, danışılan bütün məsələlərdə bizim mövqeyimiz birdir və əminəm ki, Türkiyənin Baş nazirinin
Naxçıvana, Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfərindən sonra bizim qarşımızda yeni imkanlar, yeni
üfüqlər açılacaqdır.
Təşəkkür edirəm.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarına cavab
verdilər.
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-İki qardaş ölkə arasında viza məsələsində bir dəyişiklik nəzərdə tutulurmu? Türkiyə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində nə dərəcədə fəal rol oynaya bilər?
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞAN: Hörmətli Prezidentlə bu məsələni müzakirə etdik və aramızda heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. O da bununla bağlı vacib olan təlimatı verdi. Bilirsiniz ki, azərbaycanlı qardaşlarımızdan
heç bir viza tələb etmirik və bir ay müddətinə gedib-gələ bilirlər. İnşallah, bu təlimat üzrə vaxt məsələsi uzadıla
bilər. Bunu da müzakirə etdik. Hörmətli Prezidentin təlimatının yerinə yetirilməsi nəticəsində qarşılıqlı surətdə
viza hansı müddətdə keçici olacaq – bunların hamısı dəyərləndiriləcək və inşallah, addımlarımızı bu şəkildə
atacağıq.
Digər sualınıza gəlincə, təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində sülhə nail olmaq lazımdır. Çünki orada
işğalın olduğu məlumdur və bu, həqiqətdir. Əslində, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası
da təsdiq etmişdir. Amma buna riayət olunmur. Qətnamələrin yerinə yetirilməsi vacibdir. Biz bu məsələ üzrə
yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun tezliklə ədalətli qərar çıxarmasını istəyirik. Çünki bu, bölgədə sülh üçün
vacibdir, yəni lazım olan bir addımdır. Biz buna inanırıq və həllin tezləşdirilməsini dəstəklədiyimizi xüsusilə
ifadə etmək istəyirəm.
-Mənim sualım həm Azərbaycan Prezidentinə, həm də Türkiyənin Baş nazirinədir. Siz həm
təkbətək, həm də nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşdünüz, fikir mübadiləsi
apardınız. Bilmək istərdik, aparılan danışıqlarda Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi ilə Türkiyənin
yaxınlıqda yerləşən bölgələri arasında iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə bu səfər nə kimi təkan
verəcəkdir?
İLHAM ƏLİYEV: Bu səfərin çox böyük mənası var və hörmətli Baş nazirin dediyi kimi, səfərin
nəticələri də gözəl olacaqdır. Bu, doğrudan da tarixi səfərdir. İlk dəfə olaraq Türkiyənin Baş naziri və
Azərbaycanın Prezidenti Naxçıvanda görüşürlər.
O ki qaldı Naxçıvanla sərhədin o tərəfində yerləşən vilayətlər arasındakı işbirliyinə, bu da sürətlə gedir.
Qeyd olundu ki, artıq qarşılıqlı ticarətin həcmi getdikcə artır. Əlbəttə, bu gün Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi
məsələsi müzakirə olundu. Bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin işə düşməsindən və
Azərbaycan qazının Türkiyə bazarlarına daxil olmasından sonra, xüsusilə gələcəkdə bu qazın həcminin
artımından sonra Türkiyənin Naxçıvanla həmsərhəd olan bölgələrinə də təbii qazın verilməsi nəzərdə tutulur.
Əlbəttə ki, bu layihənin təbii davamı olaraq, Naxçıvanın bu xəttə birləşməsi də mümkündür. Bu məsələ
müzakirə olundu və müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Eyni zamanda, Naxçıvanı nəqliyyat mühasirəsindən çıxarmaq üçün Naxçıvanın Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinə birləşməsi məsələsi də müzakirə olundu. Bu, çox böyük bir layihədir, çox böyük texniki və maliyyə
resursları tələb edən layihədir. Ancaq qarşılıqlı iradə olduğu halda, - bu iradə də var, - bizim qarşımızda elə
məsələ yoxdur ki, onu həll edə bilməyək. Müvafiq göstərişlər verildi. Yəqin ki, texniki-iqtisadi əsaslandırma
hazırlanmalıdır və ondan sonra bu layihənin həyata keçirilməsi haqqında qərarlar qəbul ediləcəkdir.
Bütövlükdə, Naxçıvanın iqtisadi inkişafını və imkanlarını nəzərə alaraq, əlbəttə, qardaş Türkiyənin
müvafiq vilayətləri ilə əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi zəruridir. Bu əlaqələr möhkəmlənir. Naxçıvanda
böyük quruculuq, tikinti işləri gedir və bildiyiniz kimi, bu işlərdə türk firmaları çox fəal iştirak edirlər.
Naxçıvanda ən çox iş görən Türkiyə şirkətləridir. Əminəm ki, burada iqtisadi inkişaf artdıqca, Naxçıvanın
iqtisadi potensialı da möhkəmlənəcək, yeni-yeni layihələr həyata keçiriləcəkdir və qardaş ölkədən olan şirkətlər
həmişə Naxçıvana gəlməyə meyillidirlər. Biz də bunu alqışlayırıq.
-Sualım hörmətli Baş nazirədir. Enerji sahəsində işbirliyinin indiki vəziyyəti barədə məlumat
verərsinizmi, bu məsələləri müzakirə etdinizmi? Xüsusilə hörmətli Prezidentin söylədiyi məsələ Türkiyənin güneyinə qaz verilməsi ilə bağlı Siz nə deyə bilərsiniz?
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞAN: Bildiyiniz kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə əlaqədar biz tranzit
ölkə rolunu oynayırıq və Ceyhandan bütün dünyaya neftin göndərilməsi davam edir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii
qaz xəttinə gəldikdə, bizim də ehtiyacımız olan təbii qaz məsələsində, - hörmətli Prezident sağ olsun,- lazım
olan köməyi bizə göstərəcəklər. Yəni ehtiyacımızın müəyyən bir qismini, inşallah, o xətdən götürə bilmək
imkanımız vardır. Bunun üçün enerji nazirlərimizə təlimat verdik, onlar aralarında görüşərək, bu miqdarı
müəyyənləşdirəcəklər. Bununla bağlı heç bir problem yoxdur.
Biz Nabukko layihəsini də müzakirə etdik. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, yenə də mövcud imkana görə,
buradan Nabukkoya müəyyən miqdarda təbii qaz vermək mümkün olacaqdır.
-Mənim sualım hər iki tərəfədir. Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uzun
illərdir uğurlu və səmərəli əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivlərini necə
görürsünüz?
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İLHAM ƏLİYEV: Bu, həqiqətdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda bizim ölkələrimiz vahid mövqedən
çıxış edir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həmişə bütün beynəlxalq təşkilatlarda
Türkiyədən dəstək görübdür. Bu dəstək qarşılıqlıdır. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında uğurlu əməkdaşlıq
edrik. Bayaq qeyd etdiyim qətnamənin qəbul olunmasında Türkiyənin çox böyük və müsbət rolu olmuşdur.
Eyni zamanda, Türkiyə və Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatında fəal iştirak edirlər. Bu gün biz hörmətli
Baş nazirlə bu məsələləri müzakirə etdik. İslam dünyasının birləşməsi və islam ölkələri arasında qarşılıqlı
ticarətin inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur və bizim mövqeyimiz birdir.
Eyni zamanda, biz türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Türkdilli ölkələrin
dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşü Azərbaycanda, Bakıda nəzərdə tutulur. İndi o görüşün vaxtı
dəqiqləşdirilir. Deyə bilərəm ki, bu formatda Türkiyə və Azərbaycanın rolu artmaqdadır. Biz bəzi hallarda çox
lazımlı təşəbbüslərin iştirakçılarıyıq.
Eyni zamanda, başqa beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa Şurasında bizim nümayəndə heyətlərimiz daim
bir-birinin mövqeyini müdafiə edir, dəstəkləyirlər. Bəzi hallarda ədalətsizliklə üzləşəndə, bundan birlikdə
məyus oluruq. Ancaq, eyni zamanda, biz bütün bu təşkilatlarda öz siyasətimizi, öz maraqlarımızı təmin və
müdafiə edirik.
Bununla bərabər, əlavə etmək istəyirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan dövlətləri xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın təşkilatlanma prosesində fəal iştirak edirlər. Biz Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
qurultayını bərabər keçirdik. O da çox önəmli hadisə idi və onun çox gözəl nəticələri olmuşdur. İndi dünyada
yaşayan soydaşlarımız birləşir, Türkiyənin və Azərbaycanın diaspor təşkilatları öz səylərini birləşdirirlər. Çünki
bizim maraqlarımız da birdir, düşmənlərimiz də birdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda sıx əməkdaşlığımız həm
mövqelərimizi möhkəmləndirir, həm də regional məsələlərin həllində öz müsbət rolunu oynayır.
Mən giriş çıxışımda qeyd etdim ki, bu bölgədə Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı olmadan heç bir layihə
reallaşa bilməz. Türkiyənin və Azərbaycanın iştirak etdiyi layihələrin hamısı uğurla nəticələnmişdir - BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum. Əminəm ki, bu yaxınlarda başladığımız Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi də
uğurla nəticələnəcəkdir. Beləliklə, bölgədə yerləşən ölkələr üçün gözəl imkanlar yaranır. Bizim təşəbbüslərimiz
geniş formatda regional və qitə miqyasında işbirliyinin möhkəmlənməsinə yönəldilibdir. Mən əminəm ki,
gələcəkdə də bütün beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq forumlarda, konfranslarda, tədbirlərdə biz vahid
mövqedən çıxış edəcəyik və bu, bizim birliyimizi daha da möhkəmləndirəcəkdir.
RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞAN: Mən hörmətli Prezidentin dediklərinə heç bir əlavə etmək istəmirəm.
Sadəcə, demək istəyirəm ki, məsələn, 2009-2010-cu illər üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasına Türkiyənin üzvlüyünü Azərbaycanın dəstəkləməsi, eyni şəkildə bizim də 2011-2012-ci illər üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına Azərbaycanın üzvlüyünü dəstəkləmək barədə razılığımız
var.
Eyni zamanda, İslam Konfransı Təşkilatında, Avropa Parlamentində daim bir-birimizlə həmrəy
olmuşuq. Türk dünyasındakı, xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı həmrəylik bir örnəkdir. Verdiyimiz
qərarlar heç bir şübhə doğurmur. Gərəkli olan hər bir iş görülmüşdür və bundan sonra da görüləcəkdir. Onsuz
da, həmrəyliyimiz olmasa, “bir millət, iki dövlət” anlayışı yerinə düşə bilməz. Biz hər zaman bunu yerinə
yetirməliyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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BAKIDA AZƏRBAYCAN VƏ UKRAYNA PREZİDENTLƏRİNİN
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
30 iyun 2008-ci il
Hörmətli Viktor Andreyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Ukrayna Prezidentini Azərbaycanda bir daha salamlamaq istərdim. Biz bu səfərə çox böyük
əhəmiyyət veririk və ona ölkələrimizin rəhbərləri arasında intensiv əlaqələrin davamı kimi baxırıq. Son vaxtlar
bu əlaqələr keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlir. Çox fəal siyasi dialoq, iqtisadi əlaqələrdə, humanitar
əməkdaşlıqda, energetikada fəallaşma müşahidə olunur. Başqa sözlə desək, bizim münasibətlərimizin formatı
kifayət qədər genişdir.
Bunu demək kifayətdir ki, düz bir ay bundan əvvəl mən Ukraynada rəsmi səfərdə olmuşam və həmin
səfər çərçivəsində bizim münasibətlərin gələcək inkişafı barədə çox mühüm razılaşmalar əldə edilmişdir.
Bu gün biz Ukrayna Prezidentini ölkəmizdə qəbul edirik. Bu da bizim münasibətlərin nə dərəcədə
dinamik inkişaf etməsinin göstəricisidir. Bu gün biz ikitərəfli münasibətlər, regional təhlükəsizlik, regional
əməkdaşlıq məsələlərinin çox geniş spektrini müzakirə etdik və bu məsələlərin həllinə yanaşmalarımız oxşardır.
Bu gün biz energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqə məsələlərini ətraflı müzakirə etdik. Kiyev energetika
sammitindən sonra biz energetika sahəsində əməkdaşlığımızın bütün şərtlərinin razılaşdırılması proseslərinin
intensivləşəcəyinə ümid edirik və bu ilin payızında keçiriləcək Bakı sammitinə qədər bizim regionda energetika
sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti müəyyənləşdirəcək ciddi qərarlar qəbul etmək niyyətindəyik. Diversifikasiyanın
istehlakçılar və malgöndərənlər üçün vacibliyini nəzərə alsaq, bu məsələ bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan və Ukrayna bu məsələdə fəal əməkdaşlıq edir və biz bu prosesin daha da fəallaşması üçün bundan
sonra da səy göstərəcəyik. Bunun üçün çox yaxşı perspektivlər var və mən ümid edirəm ki, nəzərdə
tutduqlarımızın hamısını yerinə yetirəcəyik.
Biz, həmçinin iqtisadi əlaqələrin intensivləşdirilməsi, mümkün qarşılıqlı investisiyalar, bizim şirkətlərin
Ukraynada və Azərbaycanda layihələrdə iştirakı məsələlərini, başqa sözlə, ikitərəfli əməkdaşlıq üçün güclü
iqtisadi potensial yaradan bütün imkanları müzakirə etdik.
Bu gün Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixində əlamətdar gündür. Bu gün Ukrayna
xalqının görkəmli oğlu, Azərbaycanda xatirəsi əziz tutulan Taras Qriqoryeviç Şevçenkonun abidəsinin açılışı
olacaqdır. Bu, ölkələrimiz arasında humanitar sahədə münasibətləri səciyyələndirən mühüm tarixi məqamdır.
Bu gün biz həmin əməkdaşlığı yeni formalarla necə zənginləşdirmək barədə konkret danışdıq. Humanitar
sahədə əməkdaşlıq xalqlarımızı, dövlətlərimizi bir-birinə yaxınlaşdırır və gələcəkdə də Azərbaycan ilə
Ukraynanın beynəlxalq aləmdə iki dost dövlət kimi fəal qarşılıqlı əlaqələri üçün möhkəm zəmin yaradır.
Biz, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda iştirak məsələlərini də müzakirə etdik. Böyük razılıq hissi ilə
qeyd edildi ki, biz bir-birimizin bütün təşəbbüslərini dəstəkləyirik. Biz BMT-nin Baş Məclisində Azərbaycan
tərəfindən irəli sürülmüş Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin Ukrayna
tərəfindən dəstəklənməsini xüsusi minnətdarlıqla qeyd edirik. Bu dəstək – dostluq əlaməti, həmrəylik əlaməti,
Ukraynanın Cənubi Qafqazda məsələlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll edilməsinə ədalətli yanaşmasının
əlamətidir.
Başqa sözlə, bu gün böyük razılıq hissi ilə qeyd etmək olar ki, Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana
səfəri gələcək münasibətlər üçün təməl yaradır. Bu möhkəm təməl tarixi köklərə, artıq mövcud olan ciddi
təcrübəyə əsaslanır. Ümid edirik ki, gələcəkdə də ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq səmərəli olacaqdır.
Təşəkkür edirəm.
***
Sonra dövlət başçıları jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
SUAL: Ukrayna mədəniyyətinə göstərilən sayğı və hörmətə - Taras Şevçenkonun abidəsinin
açılışına görə cənab Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına təşəkkür etmək istəyirəm. Amma mənim
sualım başqa məsələyə aiddir. Cənab Prezidentlər, sizin Kiyevdəki son görüşünüz zamanı mətbuat
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konfransında qeyd edilmişdir ki, iyulun əvvəlinə qədər ekspertlər Odessa-Brodı boru kəmərinə texnoloji
neftin nəql edilməsi müddətlərini və həcmini müəyyən edəcəklər. Bununla əlaqədar sualım var. Cənab
Yuşşenko, həmin parametrlər müəyyən edilmişdirmi və ekspert qruplarının sonrakı konkret addımları
nədən ibarət olacaqdır? Cənab Əliyev, Siz Bakı sammitində hansı ciddi qərarların qəbul olunacağına
ümid edirsiniz?
Viktor YUŞŞENKO: Odessa-Brodı–Avropa İttifaqı layihəsinin texniki tərkib hissəsinin
reallaşdırılmasına gəldikdə, biz bunu əsas götürürük ki, beynəlxalq müştərək müəssisə bu gün yaradılıb və o,
çox dinamik şəkildə işləyir. Bu layihə çərçivəsində bütün sazişlər yerinə yetirilir. Azərbaycan tərəfindən
texnoloji neftin nəql olunmasının təmin edilməsi barədə Kiyev sammitində qoyulmuş məsələ bu gün həll
edilmişdir. Bütün boru kəməri xətti üzrə operator funksiyalarının “Sarmatiya” birgə müəssisəsinə verilməsi
məsələsinə gəldikdə isə, bu gün xidmətlərin həmin növü üzərində dövlət inhisarına malik olan bütün ölkələr
səviyyəsində bu məsələyə baxılır. Mənim fikirimcə, bu texniki məsələ də yaxın vaxtlarda həll ediləcəkdir, çünki
siyasi səviyyədə heç bir etiraz yoxdur. Yalnız formal üsulla həll edilməli olan bəzi formal məsələlər var.
İlk nəqlə gəldikdə, mənim fikirimcə, bu gün bu məsələ final mərhələsindədir. Birinci vəzifə
texnoloji neftin çatdırılması, istehlakçılar portfelinin və təchizat portfelinin formalaşdırılmasıdır. Artıq qeyd
etdiyim kimi, bu layihədə hər iki tərəf, o cümlədən müştərək müəssisə də əvvəlki görüşdə əldə edilmiş
razılaşmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Layihənin reallaşması normal davam edir.
Detallara gəldikdə isə, mənim fikrimcə, bu məsələni “Sarmatiya” birgə müəssisəsi şərh etməlidir. Burada
dövlətlər səviyyəsində heç bir problem yoxdur.
İlham ƏLİYEV: Biz bu layihənin reallaşdırılması çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik və bildiyiniz
kimi, son vaxtlarda bu sahədə böyük irəliləyiş olmuşdur. Nisbətən qısa müddətdə çox iş görülmüşdür və bu gün
həmin layihənin tamdəyərli texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanır. Əminəm ki, bu sənəd çox əhatəli olacaq
və layihənin həyata keçirilməsinə başlamağımıza imkan verəcəkdir.
İlk sınaq neftinin nəql edilməsinə gəldikdə, bu məsələ lap yaxın vaxtlarda gerçəkləşə bilər. Bunun
üçün müəyyən işlər aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft potensialı nefti müxtəlif istiqamətlərdə nəql
etməyə imkan verir. Mənim fikrimcə, biz bu layihəni praktikada testləşdirmək üçün yaxın vaxtlarda neftin sınaq
nəqlinə başlayacağıq. Əlbəttə, texniki-iqtisadi əsaslandırma bu layihənin kommersiya baxımından cəlbediciliyi
barədə tam təsəvvür əldə etməyə imkan verəcəkdir. Lakin mən əminəm ki, texniki sınaqlar, yəni neftin praktiki
nəql edilməsi daha tam mənzərə yaradacaqdır. Biz buna hazırıq və buna çalışırıq. Fikrimcə, yaxın vaxtlarda,
bütün texniki məsələlər, xüsusən Xəzər neftinin Qara dəniz limanlarına çatdırılması yolları barədə razılıq əldə
ediləndən sonra biz ilk addımlar atmağa başlayacağıq.
SUAL: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan-Ukrayna
münasibətləri regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi işinə nə kimi töhfə verir?
Viktor YUŞŞENKO: Biz belə hesab edirik ki, bu, bizim ikitərəfli münasibətlərimizin mühüm
tərkib hissələrindən biridir. Biz qonşu ölkələr deyilik. Buna görə də, regionda iqtisadi, işgüzar, siyasi
münasibətlərimizin necə formalaşması çox vacibdir. Bizim ikitərəfli münasibətlərimizin xeyli hissəsi də bundan
asılıdır, ona görə də biz bu baxımdan fəal birgə və regional siyasət yeridirik. Artıq qeyd etdiyim kimi, biz bütün
əsas məsələlərdə iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik siyasəti məsələlərində, bir qayda olaraq, ümumi mövqelərdən
çıxış edirik.
İlk növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, GUAM çərçivəsində bir neçə iqtisadi, o cümlədən enerji
və tranzit layihələri həyata keçirilir. “Vikinq” layihəsinin inkişafından danışırıq. Bu layihə xalis regional
xarakter daşıyır. Hazırda həmin layihənin genişləndirilməsi, neftin nəql edilməsinə və onun Baltik dənizindən
Qara dənizə və Xəzər dənizinə çatdırılmasına nəzarət edəcək rəsmi hüquqi şəxsin yaradılması məsələsinə
baxılır. Bu mənada Azərbaycan əsas iştirakçılardan biridir. Tranzitin bu hissəsini inkişaf etdirmək üçün
Moldovaya və Gürcüstana da müvafiq təkliflər göndərilmişdir.
Enerji layihələrindən danışırıqsa, Avrasiya neft nəqli dəhlizinin təşkili barədə suala cənab
Prezidentin necə cavab verməsinin şahidi oldunuz, biz bu məsələnin yekun mərhələsindəyik. Bu layihənin
texniki-iqtisadi əsaslandırılması haqqında məruzənin birinci hissəsi may ayında təqdim edilmişdir. Oktyabr
ayında Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji sammiti zamanı neft kəmərinin bütün marşrutu üzrə bu layihənin texnikiiqtisadi əsaslandırılmasına dair tam hesabat təqdim ediləcəkdir. Həmin sənədin müsbət olacağına şübhə yoxdur,
çünki may ayında təqdim edilmiş məruzə də bütünlüklə bu layihənin iqtisadi baxımdan yüksək səviyyədə
olmasını əsaslandıran müsbət məqamlardan ibarət idi. Həmin layihə çərçivəsində bir sıra mühüm məsələlər, o
cümlədən Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Polşa və bir sıra digər tərəfdaş ölkələrin ərazisində müştərək tarif
və tranzit siyasəti məsələləri həll edilir.
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Mənim fikirimcə, təhlükəsizlik siyasəti regional siyasətin çox mühüm elementidir. Biz GUAM
iştirakçısı olan ölkələrin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri müntəzəm olaraq GUAM-ın gündəliyinə daxil
edirik. Bu məsələ ilə əlaqədar GUAM ölkələrində mövcud gərginlik nöqtələrinə biz çox həssaslıqla yanaşırıq.
Dağlıq Qarabağ barədə məsələnin müsbət həllini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində Ukraynanın necə
dəstəkləməsinin şahidi olduq. Bu, onu göstərir ki, həm Ukrayna, həm də Azərbaycan bu və ya digər aktual
məsələlərin – təhlükəsizlik siyasəti, bizim ticarət və iqtisadi münasibətlərimiz, tranzit sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərinin həllinə sabit münasibət bəsləyir, bu sahədə onların baxışları formalaşmışdır.
Biz onu əsas götürürük ki, regional komponent bizim ikitərəfli münasibətlərimizin ən həssas
komponentlərindən biridir və buna görə də biz həmin komponentin inkişafına çox diqqətlə yanaşırıq.
İlham ƏLİYEV: Regional əməkdaşlıq bizim ikitərəfli münasibətlərimizin mühüm amilidir və biz
bu münasibətlərə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu gün biz əməli addımlar atmaqla regional əməkdaşlığı yeni
formalarla zənginləşdiririk. Xəzər dənizi – Qara dəniz əməkdaşlığının çox səmərəli və möhkəm formatı artıq
yaranmışdır. Bu baxımdan, Odessa-Brodı-Avropa İttifaqı boru kəmərinə dair təşəbbüslər regional əməkdaşlığın
tərkib hissəsidir. Biz ümid edrik ki, regional əməkdaşlığın mühüm amili olan energetika iqtisadiyyatın yeni
sektorlarının bu sahəyə cəlb edilməsinə şərait yaradacaqdır.
Bu gün biz nəqliyyat, kommunikasiya layihələrinə ciddi əhəmiyyət veririk və bu istiqamətdə çox
yaxşı təməl yaradılmışdır. Əminəm ki, burada, Qafqazda və Ukraynada həyata keçirilən təşəbbüslər nəqliyyat
tərkib hissəsinin regional formatda daha mühüm rol oynamasına kömək edəcəkdir. Əlbəttə, gələcəkdə regional
əməkdaşlıq ölkələrimizin mövqelərindən asılı olacaqdır. Çünki bizim irəli sürdüyümüz təşəbbüslər
əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə yönəlmişdir. Biz öz münasibətlərimizin regional amilinə ölkələri bir-birinə
yaxınlaşdıracaq, Qafqazda sülhün bərqərar olmasına, təhlükəsizliyə, əlverişli investisiya mühiti yaradılmasına,
qarşılıqlı ticarətin inkişafına, yəni ölkələri və xalqları yaxınlaşdıran nə varsa hamısına kömək edəcək amil kimi
baxırıq. Biz regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini çox ciddi məqsəd kimi qarşıya qoymuşuq.
Kiyevdə keçirilən enerji sammiti iştirakçılarının tərkibi artıq onu göstərir ki, bizim regional
əməkdaşlıq Xəzər və Qara dəniz hüdudlarından kənara çıxır, bu əməkdaşlığa Baltiya ölkələri də qoşulur. Bütün
bunlar regionda əməkdaşlığın yeni elementləridir. Bütün bunlar ölkələrimizin uğurla inkişaf etməsi üçün çox
yaxşı ilkin zəmin yaradır. Biz gələcəkdə də bu istiqamətdə fəal iş aparacağıq. Biz səmərəli, konstruktiv
işləyəcəyik ki, təhlükəsizlik sistemi möhkəmlənsin və bizim iqtisadi potensialımızın tamdəyərli reallaşması
üçün yeni imkanlar yaradılsın.
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BAKIDA GÖRKƏMLİ UKRAYNA ŞAİRİ TARAS ŞEVÇENKONUN ABİDƏSİNİN
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
30 iyun 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Ukrayna-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində çox gözəl və əlamətdar bir gündür.
Bu gün Bakıda Ukrayna xalqının böyük oğlu Taras Qriqoryeviç Şevçenkonun abidəsi açılır və bu
münasibətlə mən sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Ukrayna xalqının böyük oğlu Taras Şevçenko həm dahi
şair, həm istedadlı rəssam, həm də çox fəal ictimai xadim idi. Milli azadlıq uğrunda mübarizə onun həyat və
fəaliyyətinin çox önəmli tərkib hissəsi idi. Azərbaycanda Taras Şevçenkonun xatirəsinə çox böyük hörmət var.
Onun demək olar ki, bütün əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Mən çox şadam ki, bu abidənin
açılışında bizimlə bərabər mənim dostum Ukrayna Prezidenti cənab Viktor Yuşşenko da iştirak edir. Bu
abidənin açılışının Ukrayna–Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün çox önəmli rolu vardır.
Bu gün Ukrayna Prezidentinin Azərbaycana işgüzar səfəri çərçivəsində ikitərəfli münasibətlər bir daha
təhlil edilmiş və gələcək əməkdaşlıq haqqında vacib qərarlar qəbul edilmişdir. İki ölkə arasında əlaqələr çox
sürətlə inkişaf edir. Bildiyiniz kimi, keçən ay mən Ukraynada rəsmi səfərdə olmuşdum, bu gün Ukrayna
Prezidenti bizim qonağımızdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim aramızda çox səmimi dostluq münasibətləri
vardır və bu münasibətlər gündən-günə inkişaf edir.
Keçən ay Ukraynada rəsmi səfərim çərçivəsində mənə Taras Şevçenkonun adını daşıyan Ukrayna
Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı verilmişdir. Bu, mənim üçün çox böyük şərəfdir. Çünki bu ali məktəb
dünya səviyyəsində çox məşhurdur. Çox şadam ki, Ukrayna Dövlət Universitetində azərbaycanlı tələbələr də
oxuyur. Bakı Slavyan Universitetində isə azərbaycanlı tələbələr Ukrayna dilini öyrənirlər. Bizim aramızda
münasibətlər bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi və energetika sahələrində çox sürətlə inkişaf edir. Ancaq bununla
bərabər, humanitar sahədə əməkdaşlığın xüsusi önəmi var.
Biz humanitar sahədə əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət veririk və hesab edirəm ki, Taras Şevçenkonun
abidəsinin açılışı bu istiqamətdə çox önəmli bir addımdır. Bizim xalqlarımızın bir-birinə çox böyük rəğbəti
vardır və bu abidə bu rəğbətin nümayişidir. Taras Şevçenko milli azadlıq uğrunda mübarizə aparmışdır və çox
əlamətdar hadisə ondan ibarətdir ki, bu küçə də Azadlıq prospektidir. Amma bu küçənin əvvəlki adı Lenin
prospekti idi. Bu da rəmzi xarakter daşıyır. Ukrayna və Azərbaycan xalqları əsrlər boyu müstəqillik uğrunda
mübarizə aparmışlar, müstəqillik əldə etmişdilər, onu itirmişdilər. Ancaq bu gün müstəqil ölkələr kimi uğurla
inkişaf edirlər. Taras Şevçenkonun abidəsinin məhz Azadlıq prospektində yerləşməsi xüsusi rəmzi xarakter
daşıyır.
Mən, əziz dostlar, bir daha Ukrayna Prezidentini və onunla bərabər Bakıya gəlmiş bütün qonaqları,
eləcə də Azərbaycan ictimaiyyətini, Azərbaycanda yaşayan Ukrayna icmasının nümayəndələrini bu gözəl hadisə
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
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BATUMİDƏ GUAM ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN GENİŞ İCLASINDA
NİTQ
Batumi şəhəri,
1 iyul 2008-ci il
Əvvəlcə mən cənab Prezident Saakaşviliyə və bütün gürcü dostlarımıza zirvə görüşünü əla təşkil
etdiklərinə və səmimi qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azərbaycan GUAM-da
sədrliyə başladığı Bakıdakı son zirvə görüşündən sonra biz önəmli işlər yerinə yetirmişik.
Biz regional əməkdaşlıq, regionda təhlükəsizlik məsələləri, enerji əməkdaşlığı, nəqliyyat, humanitar
fəaliyyət sahələrində sıx işləyirik və bütün sahələrdə praktiki nəticələr görürük.
Biz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı ölkəmizin BMT-nin Baş Məclisində irəli
sürdüyü qətnaməyə verdikləri dəstəyə görə GUAM-ın üzv ölkələrinə və digər dostlarımıza minnətdarlığımızı
bildiririk. Ümumiyyətlə, ölkələrimizin ərazi bütövlüyünə beynəlxalq ictimaiyyətin və region ölkələrinin verdiyi
dəstək çox vacibdir. Ümid edirik ki, ölkələrimizdə mövcud olan münaqişələr beynəlxalq hüquq və ölkələrimizin
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll olunacaqdır. Bu, münaqişələrin həll olunmasının yeganə yoludur.
Münaqişələrin bizim üçün çox böyük siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi ağırlıq olması faktına
baxmayaraq, Azərbaycan uğurlu inkişaf yoluna nail olub. İqtisadi nailiyyətlər və sosial problemlərin həlli
sahəsindəki nəticələr ölkəmizdə tamamilə yeni vəziyyət yaradır. Biz dostlarımız və tərəfdaşlarımızla regional
əməkdaşlıq üzərində sıx işləyirik. Bu gün biz Xəzər dənizi–Qara dəniz–Baltik dənizi regionları arasında enerji,
daşıma sahələrində və yaxud siyasi sahədə regional əməkdaşlıq üçün çox yaxşı perspektivlərə malikik. İqtisadi
münasibətlərimiz genişlənir. Bütün bunlar gələcək əməkdaşlıq üçün çox yaxşı əsaslar yaradır.
Əlbəttə ki, enerji dəhlizlərinin yaradılması regionların bir araya gətirilməsi istiqamətində atılmış əsas
addım oldu. Bu gün biz həmin əməkdaşlığın praktiki nəticələrini görürük. Odessa-Brodı-Qdansk boru kəməri
layihəsi uğurla irəliyə doğru aparılır. Ümid edirik ki, bu ilin payızında Bakıda keçiriləcək enerji sammitində biz
əməkdaşlığın ilk əməli nəticələrinin şahidi olacağıq.
Azərbaycan özünün neft və qaz hasilatını artırır, neft və qazı dünya bazarlarına çatdıran bütün boru
kəmərlərindən istifadə edir. İstehsalçı ölkələr ilə istehlakçı ölkələr arasında maraqların tarazlığı səmimi regional
əməkdaşlıq üçün ilkin şərtdir. GUAM nümunəsi və zirvə görüşlərimizdə qonaqlarımızın tez-tez iştirakı
maraqların tarazlığının mümkünlüyünü aydın şəkildə nümayiş etdirir. Dostluq, tərəfdaşlıq və strateji baxışlara
əsaslanan həmin maraqlar tarazlığı davamlı və uzunmüddətli uğura zəmin yarada bilər.
Bu gün biz daşıma məsələləri üzərində çalışırıq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi bütün
region ölkələri üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır. Bu, nəinki bizim ölkələrimizi, o cümlədən Asiya ilə Avropanı
bir-biri ilə birləşdirəcək dəmir yolu xətti olacaqdır. Ona görə biz ölkələrimizdə qlobal transmilli
enerjidaşıyıcılarının nəqli layihələri, siyasi dəyişikliklər, demokratikləşmə sisteminin, güclü siyasi sistemin
yaradılması üzərində uğurla işləyirik. Biz forumlarımızda iştirak edən ölkələrə, ölkə başçılarına minnətdarıq.
Onlar təşəbbüslərimizə verdikləri fəal dəstəklə bütün təşəbbüslərimiz üçün münasib şərait yaradırlar. Bu gün
Polşa və Litva prezidentləri aramızdadır. Biz Polşa-Litva təşəbbüsü sayılan Krakov təşəbbüsünü belə bir xüsusi
formatda birgə irəli sürdük. Bu gün, həmin format uğurla inkişaf etdirilir. Əminəm ki, gələcəkdə onun
iştirakçıları daha çox olacaqdır.
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, keçən ilin iyun ayında keçirilmiş sonuncu zirvə görüşü və Vilnüsdəki
yubiley görüşümüzdən sonrakı dövr əməkdaşlığımız üçün çox faydalı və uğurlu olmuşdur. Çox şadam ki,
Azərbaycanın sədrliyi dövründə birillik müddət üçün planlaşdırılan bütün nəticələr əldə olunmuşdur.
Bu gün biz məmnunluq hissi ilə sədrliyi Gürcüstana təhvil veririk. Əminəm ki, Gürcüstanın sədrliyi
ölkələrimiz və tərəfdaşlarımız arasında münasibətlərin daha da genişlənməsinə və əməkdaşlığın dərinləşməsinə
imkan yaradacaqdır.
Çox sağ olun.
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BATUMİDƏ GUAM-ın SAMMİTİNİN GENİŞ İCLASI BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Batumi şəhəri,
1 iyul 2008-ci il
Əvvəlcə, mən zirvə görüşünün əla təşkil olunmasına və bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Prezident
Saakaşviliyə öz minnətdarlığımı bildirirəm və onu təbrik edirəm.
Bu tədbir təşkilatımızın inkişafında vacib bir mərhələ oldu. Azərbaycan ötən il Bakıda GUAM-ın
sədrliyini qəbul etdi və biz son bir il ərzində əldə olunmuş nailiyyətləri müzakirə etdik. Bu müddətdə təşkilat
daha səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Üzv ölkələr arasında, o cümlədən zirvə görüşündə qonaq qismində iştirak
edən ölkələr arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, GUAM səmərəli
beynəlxalq təşkilata çevrilib. Biz bir-birimizə beynəlxalq səviyyədə və təşkilatlar çərçivəsində dəstək veririk.
Biz hər zaman bir-birimizə yardım etməyə çalışırıq. Bir çox halları nümunə kimi gətirə bilərik ki, ölkələrimiz
arasında praktiki əməkdaşlıq qarşılıqlı fayda vermişdir. Biz bir-birimizə bütün siyasi işlərimizdə güclü dəstək
veririk. Bu gün mən geniş iclas zamanı bildirdim və yenə də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan BMT-nin Baş
Məclisində ölkəmizin işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı irəli sürdüyü qətnaməyə dəstək vermiş bütün ölkələrə
olduqca minnətdardır. GUAM-ın bütün üzvləri həmin qətnamənin lehinə səs vermişlər. Eyni birlik və
həmrəyliyi biz, həmçinin Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnaməsi irəli sürüləndə gördük.
Regional təhlükəsizlik məsələlərinə göz yummaq olmaz. Çünki gələcək inkişafımız, iqtisadi və sosial
tərəqqi məhz regional təhlükəsizlik məsələsindən asılıdır. Bu gün ölkələrimizin ərazi bütövlüyü pozulub.
Gürcüstan və Azərbaycan etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkir. Bu siyasətin nəticəsində yüz minlərlə
vətəndaşımız məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Onlar mülkiyyətindən, adi insan hüquqlarından məhrum
olmuşlar. Bu gün bir milyon insan təcavüz, işğal, separatçılıq və ərazi bütövlüyünün pozulmasından əziyyət
çəkir. Biz ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi səylərində həmrəyik. Azərbaycanda biz məsələni siyasi yolla həll
etməyə çalışırıq. Lakin onun həlli yalnız ərazi bütövlüyü prinsipi və beynəlxalq hüquq normaları əsasında
tapılmalıdır. Eyni zamanda, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün əlimizdən gələni edirik. Bu
səbəbə görə, regional təhlükəsizlik məsələsi böyük diqqət tələb edir. Bugünkü sammitdə qəbul olunmuş
sənədlər ölkələrimiz arasında gələcək əməkdaşlıq üçün çox əhəmiyyətlidir.
Artıq dostum Prezident Saakaşvilinin qeyd etdiyi kimi, bu gün səhər biz Batumidə yaşayan bir gürcü
ailəsinə baş çəkdik. Bizim çox səmimi görüşümüz oldu. Mən bunu mərasim yox, məhz görüş adlandırıram. Bu,
adi ailənin prezidentlər ilə keçirdiyi səmimi görüşü idi. Azərbaycan qazı artıq Batumiyə çatmışdır. Bu, tarixi
hadisədir. Bu, tarixdə ilk dəfə idi ki, baş verirdi, çünki bildiyimə görə, əvvəllər bu yerlərdə qaz olmamışdır.
Beləliklə, bundan sonra Batumi və onun ətraf yerlərində yaşayan sakinlər təbii qaz almağa başlayacaqlar. Bu,
yalnız Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında aparılan əməkdaşlıq sayəsində mümkün olmuşdur.
Əməkdaşlığımız iqtisadiyyatımıza, siyasi inteqrasiyamıza və təhlükəsizliyimizə, o cümlədən regional
əməkdaşlığa böyük təsir göstərir. Biz regionda böyük enerji layihələrini birgə həyata keçirmişik. Əməkdaşlıq
regionda siyasi münasibətlər sisteminə güclü təsir göstərir. Artıq sirr deyil ki, enerji təhlükəsizliyi beynəlxalq
gündəlikdə duran əsas məsələlərdən birinə çevrilir. Müttəfiqlər, tərəfdaşlar və dost ölkələr kimi Gürcüstan ilə
Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi işinə böyük töhfə verirlər. Başladığımız layihələr uğurla həyata keçirilib. İndi
isə, gündəlikdə daha geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutan yeni layihələr var. Hazırda biz Odessa-Brodı-Qdansk
layihəsi üzərində Polşa, Ukrayna və Litvada olan dostlarımızla birgə işləyirik.
Əminəm ki, irəli sürdüyümüz təşəbbüslər sayəsində bir çox ölkələr əhatə olunacaqdır. Beləliklə,
regional əməkdaşlıq regionlar arasında tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəkdir. Bu gün biz artıq bəyan edirik ki,
Xəzər dənizi–Qara dəniz–Baltik dənizi regionu enerji təhlükəsizliyinin, nəqletmə marşrutlarının, yeni
dəhlizlərin, xalqlar və ölkələr arasında əlaqələrin təşviq olunmasında səylərini birləşdirir. Bu, müxtəlif regionda
yerləşən ölkələrin birləşməsini nümayiş etdirən əla nümunədir.
GUAM bu əməkdaşlıq üçün çox münasib formatdır. Mən GUAM-ın gələcəyinə inanıram. Əminəm ki,
Gürcüstanın təşkilatdakı sədrliyi çox uğurlu olacaq. Gələn birillik dövr ərzində nailiyyətlərimiz daha çox olacaq
və bunun nəticəsində tərəfdaşlıq və əməkdaşlığımız güclənəcəkdir.
Mən bütün gürcü xalqına dərin dostluq və qardaşlıq hisslərimi ifadə etmək istəyirəm. Xalqlarımız
arasında olan münasibətlərin böyük tarixi var. Bu, dostluq və əməkdaşlıq tarixidir. Biz xoşbəxtik ki, bizim nəsil
müstəqil ölkələrdə yaşayır. Əsrlər boyu ata-babalarımız xalqlarımızı müstəqil görmək arzusu ilə yaşayıblar,
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buna çalışıblar. İndi isə, biz bunu görürük. Hazırda biz həmin müstəqilliyimizi və tərəfdaşlığımızı
möhkəmləndirmək üçün çalışmalıyıq.
Mən dostum Mixeil Saakaşviliyə qonaqpərvərliyə və əla təşkilatçılıq işlərinə görə bir daha
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, bu zirvə görüşü böyük uğurla nəticələndi və gələcəkdə bir
çox görüşləri səmimiyyətlə arzulayıram.
Təşəkkür edirəm.
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BAKIDA RUSİYA-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
3 iyul 2008-ci il
Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən Rusiya Prezidentini Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlamaq istərdim. Biz Rusiya
Prezidentinin rəsmi səfərinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminik ki, bu səfər Rusiya ilə Azərbaycan arasında
dostluq, mehriban qonşuluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi işinə xidmət edəcəkdir.
Biz çox səmərəli danışıqlar apardıq, ikitərəfli məsələlərin, regional əməkdaşlıq, beynəlxalq
münasibətlər məsələlərinin çox geniş spektrini müzakirə etdik. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim ki,
gündəliyin bütün bəndləri üzrə bizim mövqelərimiz üst-üstə düşür.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin formatı genişlənir və zənginləşir. Biz siyasi müstəvidə
fəal əməkdaşlıq edirik, iqtisadi əlaqələrimiz, əmtəə dövriyyəsi artır, onun strukturu, nəqliyyat və humanitar
sahələrdə, təhlükəsizliyin təmin edilməsi və regionumuzda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi sahəsində
əməkdaşlıq yaxşılaşır. Bunlar daim müzakirə edilən məsələlərin heç də tam siyahısı deyildir.
Bu gün çox mühüm sənədlər imzalanmışdır, onlar gələcəkdə əməkdaşlığımızın inkişaf istiqamətlərini
müəyyən edəcəklər. İmzalanmış sənədlər arasında mən Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji
tərəfdaşlıq haqqında birgə Bəyannaməni xüsusi qeyd etmək istərdim. Bu Bəyannamənin adı çox şeydən xəbər
verir. Biz bir-birimizi dost ölkələr, bir-birini strateji tərəfdaş adlandıran ölkələr hesab edirik. Bu, sadəcə,
rəsmiyyət deyil, bizim münasibətlərimizin mahiyyətini əks etdirir.
Bu münasibətlərin möhkəm təməli, dərin tarixi var və bu gün onlar dostluq, mehriban qonşuluq, hüquq
bərabərliyi və qarşılıqlı fayda prinsiplərinə əsaslanır. Bəyannamə ikitərəfli əməkdaşlığımızın bütün sahələrini
əhatə edir və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda bir nömrəli məsələ sayılan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi də bu Bəyannamədə öz əksini tapmışdır. Həmin sənəddə deyilir ki,
münaqişə beynəlxalq hüququn prinsip və normaları əsasında, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, ATƏTin qərarları əsasında, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə uyğun
olaraq həll edilməlidir. Biz bu mövqeyinə görə Rusiyaya təşəkkür edirik. Əminik ki, bu mövqe, eləcə də ATƏTin Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın münaqişənin həllində fəal iştirakı öz səmərəsini verəcəkdir.
Bu gün biz ənənəvi və potensial enerji əməkdaşlığı məsələlərini fəal müzakirə etdik. Elektrik
energetikası sahəsində əməkdaşlığın zəngin tarixi və yaxşı perspektivləri var, neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq da
tarixi nailiyyətlərə əsaslanır və bu gün biz qarşılıqlı maraq doğuran, karbohidrogen ehtiyatlarından maksimum
səmərə ilə istifadə olunmasına xidmət edəcək yeni layihələri nəzərdən keçiririk.
Xəzər dənizinin statusunun tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlər də ölkələrimizi birləşdirir. Biz həm
Qafqazda, həm də Xəzərdə qonşuyuq. Regionda proseslərin inkişafı və iqtisadi inteqrasiya məsələləri xeyli
dərəcədə bizim ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin səviyyəsindən asılıdır.
Bizim münasibətlərimizin humanitar formatı genişlənir. Bu gün mən Dmitri Anatolyeviçə dedim ki,
Azərbaycanda təhsilin rus dilində aparıldığı 300-dən çox məktəb var. Onlardan 19-u xalis rus məktəbidir, həmin
məktəblərdə tədris yalnız rus dilində aparılır. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Moskva Dövlət Universitetinin
filialının yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Cənubi Qafqazda ən böyük rus icması Azərbaycandadır,
burada rus dilində çoxlu qəzet nəşr edilir. Başqa sözlə desək, Azərbaycanın rusdilli vətəndaşlarının hərtərəfli
inkişafı üçün zəruri olan bütün işlər görülür. Buna görə də əməkdaşlığın humanitar formatı, təbii ki,
münasibətlərimizdə mühüm yer tutur. Biz gələcəkdə də bu əməkdaşlığı yeni formalarla və yeni layihələrlə
zənginləşdirmək üçün səy göstərəcəyik.
Bir sözlə, ikitərəfli münasibətlərimiz haqqında və onların burada, Qafqazda oynadığı rol haqqında çox
danışmaq olar. Mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Onu demək istəyirəm ki, müzakirə edilən bütün məsələlər
barədə bizim qarşılıqlı anlaşmamız var, nailiyyətləri və ən başlıcası, gələcək perspektivləri ümumi mövqedən
qiymətləndiririk. Əminəm ki, səfər uğurlu başladığı kimi, uğurlu da davam edəcək və münasibətlərimizin daha
da inkişaf etdirilməsi və dövlətlərimizin daha da yaxınlaşması işində çox mühüm addım olacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ DMİTRİ MEDVEDEVİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
3 iyul 2008-ci il
Hörmətli Dmitri Anatolyeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
İcazə verin, Prezident Dmitri Anatolyeviç Medvedev başda olmaqla Rusiya Federasiyasının nümayəndə
heyətini bir daha ürəkdən salamlayım və səfərin nəticələrindən çox məmnun olduğumu bildirim.
Biz çox şadıq ki, Rusiya Prezidenti özünün ilk rəsmi səfərlərindən birini bizim ölkəmizə etmişdir. Biz
bunu dostluq əlaməti kimi, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi səciyyələndirdiyimiz
münasibətlərin yüksək səviyyəsinin ifadəsi kimi qiymətləndiririk.
Xalqlarımız arasında münasibətlərin çoxəsrlik tarixi var. Xalqlarımız yüzilliklər boyu sülh, dostluq,
əməkdaşlıq şəraitində yaşamış, həmişə fəal qarşılıqlı əlaqə saxlamışlar. Çox xoşdur ki, Sovet İttifaqı dağılandan
sonra Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər, xüsusən indiki mərhələdə, 2000-ci illərdən başlayaraq çox
dinamik, konstruktiv şəkildə inkişaf edir. Bu əlaqələr səmimi, mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərinə
əsaslanır.
Bugünkü səfər buna parlaq sübutdur. Bu gün biz ikitərəfli maraq doğuran məsələləri müzakirə etdik,
əvvəlki uğurlarımızı təhlil etdik. Əlbəttə, münasibətlərin gələcək perspektivlərini müzakirə etdik ki, bu da çox
əhəmiyyətli məqamdır. Xüsusən ona görə ki, Azərbaycan və Rusiya Xəzər dənizi regionunda və Qafqaz
regionunda baş verən proseslərə təsir göstərən ölkələrdir. Ona görə də regionda gələcəkdə yaranacaq vəziyyət
ölkələrimiz arasında səmimi qarşılıqlı əlaqələrdən, səylərimizi əlaqələndirməkdən, təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsi naminə fəal işləməkdən, əməkdaşlıqdan, iqtisadi və humanitar inkişafdan çox asılı
olacaqdır.
Bu gün biz böyük razılıq hissi ilə qeyd edirik ki, kifayət qədər geniş əhatəli münasibətlərimizin
gündəliyinin bütün bəndləri üzrə tam anlaşma var, bizim yanaşmalarımız eynidir. Başa düşürük ki, bizim
münasibətlərimiz indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da səmərəli və dinamik inkişaf etməlidir.
Bu gün müzakirə edilən mövzular arasında regional təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq, enerji
təhlükəsizliyi məsələləri, energetika sahəsində əməkdaşlıqla bağlı mövcud layihələr, gələcək üçün potensial
layihələr vardır ki, bunlar da ölkələrimizi daha sıx birləşdirəcək və qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsini daha da
artırmağa, nəqliyyat, kommunikasiyalar, texnologiyalar, təhsil və humanitar sahədə əməkdaşlığı
genişləndirməyə imkan verəcəkdir. Bu gün praktik olaraq bütün istiqamətlər üzrə qazanılmış uğurlar təhlil
olunmuş və gələcəyə aparan yollar müəyyən edilmiş, dialoqun intensivləşdirilməsi və bütün planlarımızın
sürətlə həyata keçirilməsi barədə müvafiq strukturlara konkret tapşırıqlar verilmişdir.
Əlbəttə, bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər kifayət qədər çoxsahəlidir. Lakin mən
humanitar sahədə əməkdaşlığı xüsusi vurğulamaq istərdim. Şübhə yoxdur ki, əmtəə dövriyyəsi artır, biz yeni
sahələri əhatə edən qarşılıqlı əməkdaşlığın potensialını genişləndiririk. Lakin ölkələrimiz arasında gələcək
münasibətlərin əsasını, müstəqil Azərbaycan və müstəqil Rusiya şəraitində böyüyən və püxtələşən gələcək
nəsillərin formalaşdıracağı münasibətlərin əsasını əlbəttə, humanitar sahə təşkil edəcəkdir. Hesab edirəm ki,
Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu istiqamətdə əməkdaşlıq başqa ölkələr üçün nümunə sayıla bilər.
Azərbaycanda rus mədəniyyətinə, rus dilinə çox qayğıkeş münasibət bəsləyirlər. Cənubi Qafqazda ən
böyük rus icması Azərbaycanda yaşayır və biz bunu regionda şəraitin tarixi inkişaf amili kimi qiymətləndiririk.
Eyni zamanda, elə bir amil hesab edirik ki, müstəqillik əldə olunduqdan sonrakı 17 ildə ölkəmizdə elə vəziyyət
yaranmışdır ki, burada yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri özlərini rahat, sərbəst hiss edir, bir böyük ailə
kimi dolanırlar. Ölkəmizdə millətlərarası sülh və konfessiyalararası dialoq bizim uğurlu inkişafımızın əsasıdır.
Heç şübhəsiz ki, Qafqazda ən böyük icma və Azərbaycanda yaşayan icmalardan ən böyüyü olan rus icması bu
baxımdan çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanda rus teatrı fəaliyyət göstərir, Moskva Dövlət Universitetinin
filialı yaradılır, tədrisin rus dilində aparıldığı 300-dən çox məktəb var, rus dilində çoxsaylı, Sovet İttifaqı
dövründə olduğundan daha çox qəzet çıxır.
Mən bunları təkcə əldə edilmiş uğurları bir daha vurğulamaq üçün deyil, həm də ölkələrimiz arasında
münasibətlərin ruhunu bir daha ifadə etmək üçün deyirəm. Bizim çox yaxşı əlaqələrimiz, qarşılıqlı iqtisadi
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münasibətlər, siyasi dialoq, neft-qaz, nəqliyyat və s. sahələrdə konkret layihələrimiz ola bilər. Ümumiyyətlə, bu
istiqamətdə səylərin artmasını müşahidə edirik və gələcəkdə bu səyləri artırmaq ümidindəyik. Lakin mən hesab
edirəm ki, xalqlarımızın mənəvi yaxınlığı, səmimi münasibətlər, qonşuluq münasibətləri heç də az əhəmiyyəti
olmayan amillərdir. Hər şeydən əlavə, Rusiya və Azərbaycan həm də qonşu ölkələrdir. Qonşular arasında
münasibətlər heç də arzu edilən kimi olmur. Biz bunu öz regionumuzun və daha geniş coğrafi məkanın
tarixindən bilirik.
İndiki halda mən hesab edirəm ki, ölkələrimizin münasibətləri qonşular arasında, böyük ölkə ilə coşğun
inkişaf edən ölkə arasında, vaxtilə bir dövlətdə yaşamış və hazırda iki müstəqil dövlət kimi öz münasibətlərini
dostluq, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı kömək, qarşılıqlı dəstək və hüquq bərabərliyi əsasında quran ölkələr
arasında münasibətlərə nümunə ola bilər.
Mən səfərin nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bir daha demək istəyirəm, nəinki mən,
Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti bu faktı çox yüksək qiymətləndirmişdir ki, Azərbaycan Rusiya Prezidentinin
səfər etdiyi ilk ünvanlardan biridir. Əminəm ki, bu əlaqələr gələcəkdə də intensiv davam edəcək və ölkələrimiz
arasında, xalqlarımız arasında münasibətlərin inkişafına xidmət edəcəkdir.
Mən bu badəni Rusiya Prezidenti Dmitri Anatolyeviç Medvedevin sağlığına, dost Rusiya dövlətinin
tərəqqisi şərəfinə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluq şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DİPLOMATİK XİDMƏT ORQANLARI
RƏHBƏRLƏRİNİN ÜÇÜNCÜ MÜŞAVİRƏSİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
7 iyul 2008-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar,
Hörmətli səfirlər, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları!
Bu müşavirələr artıq ənənəvi xarakter daşıyır və hamımız yaxşı bilirik ki, müşavirələrin çox gözəl
nəticələri olur. Bu görüşlərin geniş formatda keçirilməsi, bir neçə gün ərzində bütün səfirlərin Bakıda olması və
müvafiq strukturların nümayəndələri ilə görüşləri əminəm ki, səfirlərin fəaliyyəti üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Eyni zamanda, səfirlər xarici siyasətin Prezident tərəfindən müəyyən edilmiş istiqamətlərini bir daha
eşidirlər. Təbii ki, bizim xarici siyasətimiz çox açıqdır, aydındır, çox səmimidir və bizim bütün bəyanatlarımız,
atdığımız addımlar bütün ictimaiyyət üçün aydındır. Amma eyni zamanda, müəyyən mərhələlərdə daha dəqiq
siyasi kursun müəyyənləşməsi əhəmiyyət kəsb edir.
Səfirlər qarşısında böyük vəzifələr dayanır. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində bir neçə ölkədə yeni
səfirliklər açılmışdır. Nazir qeyd etdi ki, son dörd il ərzində 30 ölkədə Azərbaycan səfirlikləri açılmışdır ki, bu
da ölkəmizin xarici siyasətinin daha da uğurlu olmasına çox böyük dəstək verir. Biz bunu edirik və bu siyasəti
davam etdirəcəyik. Çünki hələ dünyada Azərbaycan haqqında tam müəfəssəl məlumat yoxdur. Düzdür, bizim
siyasi və diplomatik səylərimiz nəticəsində Azərbaycan haqqında vaxtilə formalaşmış mənfi rəy artıq tamamilə
dağıdılıbdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan haqqında məlumat ümumiyyətlə ya az idi, ya da ki,
çox mənfi xarakter daşıyırdı. Bunun həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri vardı. Amma o da faktdır ki,
Azərbaycanın inkişafı, xarici əlaqələrinin genişlənməsi üçün bu, çox böyük maneə idi. Bu gün Azərbaycan
haqqında dünyada daha dolğun, daha dəqiq məlumat vardır. Əminəm, gələcək illərdə biz nail olacağıq ki,
Azərbaycan həqiqətləri dünya birliyinin nəzərinə tam şəkildə çatdırılsın. Əlbəttə ki, səfirlərin bu işdə çox böyük
rolu vardır.
Bildiyiniz kimi, mən Prezident kimi xarici siyasətə çox böyük diqqət göstərirəm və son illər ərzində
həm işgüzar, həm rəsmi səfərlərlə müxtəlif ölkələrdə olmuşam. Bütün bu səfərlər həm ikitərəfli münasibətlərin
inkişafı üçün lazımdır, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması istiqamətində çox mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Çünki demək olar ki, əksər, tam mütləq əksəriyyət hallarda ikitərəfli səfərlər zamanı
imzalanan siyasi bəyannamə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini bir daha təsdiqləyir. Eyni zamanda,
Prezidentin fəaliyyəti ilə bərabər, səfirlərin mütəmadi fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Baxmayaraq ki,
bu, böyük maliyyə ehtiyatları tələb edir, məhz bu məqsədlə bu gün bizim 47 ölkədə səfirliyimiz fəaliyyət
göstərir.
Səfirlər Azərbaycanla çalışdıqları ölkələrin arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün ciddi
fəaliyyət göstərməlidirlər. Biz bu fəaliyyəti görürük, bunu bəyənirik. Amma hesab edirəm ki, bu, bizi tam
şəkildə qane edə bilməz. Çünki bəzi hallarda, hətta yüksək dövlət məmurları xaricdən Azərbaycana gələrkən və
Azərbaycan reallıqları ilə tanış olarkən bildirirlər ki, onlar gözləmirmişlər ki, Azərbaycan belə inkişaf etmiş
ölkədir, Azərbaycan belə müasir ölkədir, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox yüksək səviyyədədir,
Azərbaycanda bütün millətlərin, bütün dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Yəni, əgər, hətta yüksək
vəzifəli dövlət məmurları bəzi hallarda Azərbaycana gələrkən bu ifadələri işlədirlərsə, deməyə əsas var ki, bu
istiqamətdə fəaliyyət daha da mütəşəkkil olmalıdır və məqsədyönlü olmalıdır.
Səfirlər bütün dövlət, hökumət qurumları ilə sıx əlaqə saxlamalıdırlar, Azərbaycan həqiqətlərini onlara
çatdırmalıdırlar, ictimai qurumlarla fəaliyyəti gücləndirməlidirlər, xaricdə yaşayan Azərbaycan icmaları ilə daha
da sıx əlaqə saxlamalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə son illər ərzində çox böyük işlər görülübdür.
Demək olar ki, azərbaycanlıların yaşadıqları bütün ölkələrdə bizim diaspor strukturlarımız formalaşıb və
güclənir. Bu, həm orada yaşayan azərbaycanlılar üçün böyük fayda gətirir, həm də ki, Azərbaycanın siyasətinə
böyük dəstəkdir.
Mətbuat orqanları ilə iş haqqında. Mən keçən müşavirədə də bunu demişdim və hesab edirəm ki, bunu
bir daha deməyə əsas var. Çünki son iki il ərzində dünya mətbuatında Azərbaycan haqqında daha tarazlı, yaxud
da ki, qərəzsiz məlumatlar dərc edilməsinə baxmayaraq, hələ ki, biz qərəzli məqalələri də görürük. Erməni
lobbisi tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan siyasət davam etdirilir və bu fəaliyyət heç vaxt dayanmayacaqdır.
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Biz buna hazır olmalıyıq, hazırıq və mən bir daha demək istəyirəm ki, biz bütün istiqamətlərdə hücum
taktikasını rəhbər tutmalıyıq və bu taktika bütün istiqamətlərdə öz bəhrəsini verməkdədir.
Səfirlər, eyni zamanda, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi maraqlarını çalışdıqları ölkələrdə
dəstəkləməlidirlər. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı çox sürətlə inkişaf edir, ölkəmizin imkanları artır,
Azərbaycan şirkətləri böyük maliyyə imkanlarına malik olurlar və müxtəlif ölkələrə investisiya qoyurlar. Bu
investisiya imkanlarını araşdırmaq, Azərbaycan şirkətləri üçün daha da yaxşı şərait yaratmaq və müxtəlif
istiqamətlərə yönəltmək vəzifələri də çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bəlkə iki il bundan əvvəl biz bu barədə heç danışmırdıq. Amma bu gün bu reallıqdır və gələcəkdə belə
imkanlar daha da artacaq. Əlbəttə ki, biz investisiyaları, ilk növbədə, bizim üçün daha yaxın ölkələrə
yönəltməliyik. Baxmayaraq, bu gün Azərbaycan investisiyaları xaricdə gözlənilir və mənim müxtəlif
həmkarlarım ilə çoxsaylı görüşlərimdə bu mövzu qaldırılır. Onu da deyə bilərəm ki, təkcə son bir il ərzində
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyə və Gürcüstan iqtisadiyyatına 2,5 milyard dollar sərmayə qoyubdur və
bu proses davam edir. Biz sərmayələr üçün nəinki enerji sahəsində, digər sahələrdə yeni yerlər axtarırıq. Bunu
etmək üçün bizim imkanlarımız var. Bu, Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını daha da gücləndirəcək, iqtisadiyyatı
şaxələndirəcəkdir. Beləliklə, nəticədə Azərbaycan daha da uğurlu xarici siyasət aparacaqdır.
Əlbəttə ki, səfirlərin əsas vəzifələrindən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında həqiqətləri beynəlxalq aləmə çatdırmaqdır. Mən hesab edirəm ki, biz bu istiqamətdə artıq böyük
uğurlar əldə edə bilmişik. Bu gün Azərbaycanın haqq işi dəstəklənir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü beynəlxalq
təşkilatlarda və bayaq qeyd etdim ki, ikitərəfli müstəvidə dəstəklənir. Bütün dünya artıq bilir ki, bu münaqişə
yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bu mövqe həm beynəlxalq hüquq
normalarına əsaslanır, həm tarixə əsaslanır. Həm də, o da sirr deyil ki, Azərbaycanın artan imkanları,
Azərbaycanın önəmli ölkəyə çevrilməsi əlbəttə, bizim mövqeyimizi daha da gücləndirir. Beynəlxalq hüquq bəzi
hallarda əfsuslar olsun ki, işləmir. Beynəlxalq hüquq normaları pozulur və dünya ictimaiyyəti buna biganə qalır.
Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi, əgər belə demək olarsa, havada
qalıbdır. Belə olan halda, biz əlbəttə ki, öz diplomatik səylərimizi daha da gücləndirməliyik və eyni zamanda,
biz ölkəmizi gücləndirməliyik.
Bu gün Azərbaycan regional çərçivələrdə çox önəmli rola malikdir. Getdikcə bu rol daha da
böyüyəcəkdir. Biz artıq regional çərçivələrdən çıxıb daha böyük əməkdaşlıq məkanında öz rolumuzu
gücləndiririk. Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər, konkret layihələr, əməkdaşlığa yönəldilmiş
enerji siyasətimiz əlbəttə ki, ölkəmizin imkanlarını gücləndirir və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üçün daha da əlverişli vəziyyət yaradır. Bu gün həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan, həm
beynəlxalq hüquq normaları baxımından və nəhayət, hərbi potensial baxımından Azərbaycan Ermənistandan bir
neçə dəfə üstündür. Uğurlu xarici siyasətimiz, beynəlxalq təşkilatlarda təşəbbüslərimizə dəstəyin verilməsi,
xüsusilə BMT Baş Məclisində qətnaməmizin dəstəklənməsi bizim böyük siyasi və diplomatik qələbəmizdir. Biz
bu səyləri artırmalıyıq. Həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm də ikitərəfli formatda bu mövzu birinci yer
tutmalıdır.
Bu belədir. Mən istəyirəm ki, bu daim belə olsun. Mən istəyirəm ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti nəinki
dövlətlərin rəsmi orqanlarında, ictimai rəydə, mətbuatda tam şəkildə ifşa olunsun. Bu da çox önəmlidir. Çünki
ictimai rəy dünyada və o cümlədən Azərbaycanda çox böyük rol oynayır. Münaqişə haqqında dəqiq məlumat,
Azərbaycan torpaqlarının uzun müddət işğal altında qalması – bütün bu mövzular daim danışıqlar və fəaliyyət
mövzusu olmalıdır. Bu məsələdə biz bir dəfə keçirilmiş hansısa tədbirlə, yaxud da ki, bir dəfə edilmiş hansısa
bəyanatla kifayətlənməməliyik. Bu, gündəlik fəaliyyətdə olmalıdır. Necə ki, mən bu mövzunu gündəlik
fəaliyyətimdə, bütün görüşlərdə, bütün beynəlxalq tədbirlərdə, bütün bəyanatlarımda diqqətdə saxlayıram.
Bəlkə də bəzi hallarda iqtisadi forumlarda, ya digər mövzu ətrafında keçirilmiş forumlarda birbaşa bu mövzuya
toxunulmur. Amma mən daim bu məsələni həm diqqət mərkəzində saxlayıram, həm də ki, Azərbaycanın haqq
işini bütün beynəlxalq aləmə çatdırmağa çalışıram. Mən deyə bilərəm ki, beynəlxalq təşkilatlar öz yerində, biz
beynəlxalq ictimai rəydə də müsbətə doğru dəyişiklikləri görürük. Baxmayaraq ki, çox güclü erməni lobbisi
daim bizə qarşı çalışır, Azərbaycanı ləkələmək istəyir. Bəzi hallarda xarici mətbuatda Azərbaycan haqqında
əsassız ittihamlarla dolu məqalələrin arxasında məhz erməni təşkilatlarının fəaliyyəti dayanır. Biz bunu bilirik
və onu da bilirik ki, bizə qarşı bu mübarizə heç vaxt dayanmayacaqdır. Heç vaxt. Biz də öz mübarizəmizi
dayanmadan aparmalıyıq. Hücum etməliyik. Nəzərə almalıyıq ki, bunu etməyə, həqiqəti deməyə bizim tam
əsasımız var. O ki qaldı, münaqişənin həlli yollarına, bu barədə də əlbəttə, siz mənim mövqeyimi bilirsiniz,
Azərbaycan dövlətinin mövqeyini bilirsiniz.
Bu məsələ ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, bunun əsasında həll olunmalıdır. Heç vaxt
Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil. Danışıqlar
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masasında mövcud olan sənəddə də, onu da mən sizə deyə bilərəm və bunu ictimaiyyət bilir, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan ayrılması mexanizmi yoxdur. Ermənistan rəsmi nümayəndələri nə qədər deməyə çalışsalar ki,
danışıqların mahiyyətində xalqların müqəddəratının təyin olunması prinsipi dayanır, bu, yalandır. Bu prinsipin
icra olunma mexanizmləri yoxdur. Danışıqların mahiyyəti Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarının
qaytarılmasıdır, qaçqın, köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıtmasıdır, təhlükəsizlik tədbirlərinin
təmin olunmasıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. O ki qaldı, xalqların müqəddəratının təyin
olunmasına, erməni xalqı öz taleyini bir dəfə həll edibdir. Onların bir erməni dövləti var. Baxmayaraq ki, bu
dövlət əzəli Azərbaycan torpağında yaradılıbdır. Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına
heç vaxt Azərbaycan dövləti və xalqı icazə verməz. Bildiyiniz kimi, biz maksimum konstruktivlik göstərərək
danışıqlarda hələ ki, iştirak edirik. Baxmayaraq ki, artıq atəşkəs rejimindən 14 il vaxt keçir və heç bir nəticə
yoxdur. İrəliləyişin olması müsbət əlamətdir. Amma nəticə olmayan halda bu irəliləyişin heç bir əhəmiyyəti
yoxdur. Biz danşıqlarda hələ ki, iştirak etmək fikrindəyik. Ermənistanın yeni rəhbərliyinin mövqeyi bizim üçün
hələ ki, tam aydın deyil. Bəzi məqamlarda ümidverici fikirlər səslənir, bəzi hallarda yenə də köhnə mövzular
ortaya atılır. Nəzərə alsaq ki, Ermənistanda indi ictimai-siyasi vəziyyət sabit deyil, bəlkə, bu da təbiidir. Yəqin
ki, yeni rəhbərliyə müəyyən bir vaxt lazımdır ki, cəmiyyətdə sabitlik yaransın və ondan sonra daha da cəsarətli
addımlar atılsın.
Ermənistan tərəfindən əgər cəsarətli addımlar atılmasa, münaqişə heç vaxt öz həllini tapa bilməz.
Azərbaycandan isə güzəşt tələb etmək əsassızdır. Biz bütün mümkün güzəştləri etmişik, Dağlıq Qarabağa
gələcəkdə ən yüksək muxtariyyət statusunu verməyə hazırıq. Bundan böyük güzəşt ola bilməz. Buna bənzər
başqa münaqişələrdə bu barədə söhbət getmir. Erməni əhalisinin tam əksəriyyəti Dağlıq Qarabağa digər
bölgələrdən köçürülübdür və qonaq kimi gəlmişdilər. Buna baxmayaraq, biz onlara muxtariyyət verməyə
hazırıq. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyətmi verilir? Orada bir nəfər də azərbaycanlı
qalmamışdır. Hamısını sürgün etdilər və etnik təmizləmə siyasəti apardılar. Nəinki Ermənistanda, eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağda və ətraf bölgələrdə. Baxmayaraq ki, Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan ərazisi
Azərbaycan torpağıdır və tarixən də belə olubdur. Ona görə bizdən əlavə güzəşt tələb etmək, sadəcə olaraq
danışıqlara zərbə vurmaqdır. Bizim mövqeyimiz açıqdır, bəllidir. Bu, dəfələrlə bəyan edilibdir və biz bu
mövqedən geriyə bir addım atmayacağıq. Gözləyirik ki, qarşı tərəf - işğalçılıq siyasəti, azərbaycanlılara qarşı
etnik təmizləmə siyasəti aparan tərəf nəhayət ki, beynəlxalq hüquq normalarına riayət edəcək və
torpaqlarımızdan öz xoşu ilə çıxacaqdır. Əks-təqdirdə istənilən vasitəyə əl atmaq olar. Azərbaycanın tam haqqı
var, bütün hüquqi əsaslar var və qarşı tərəf də bunu bilir və bilməlidir.
Mən bu gün bölgədə bizimlə rəqabət aparmaq iqtidarında olan ikinci dövlət görmürəm, nəinki o da ola
problemlər içində çabalayan Ermənistan. Bizim həm iqtisadi potensialımız onlardan qat-qat üstündür, həm də
hərbi gücümüz. Bölgədə siyasi proseslər bizim xeyrimizə gedir və biz bu siyasəti davam etdirəcəyik. Ancaq
bununla bərabər, bir də demək istəyirəm ki, bizim haqq işimizi, ədalətli mövqeyimizi daha da gücləndirmək
üçün bütün ölkələrdə, səfirliyimiz olan ölkələrdə mütəmadi qaydada bu məsələ qaldırılmalıdır. Müxtəlif
forumlar keçirilməlidir.
Bir müddət bundan əvvəl mən göstəriş vermişdim ki, müxtəlif ölkələrdə sərgilər keçirilsin, Xocalı
soyqırımı haqqında məlumat daha da dolğun verilsin. Müxtəlif konfranslar keçirilməlidir. İndi Azərbaycanın
iqtisadi imkanları var. Xarici İşlər Nazirliyinin büdcəsi də ildən-ilə artır və nə qədər lazımdırsa biz bunu
artıracağıq ki, Azərbaycanın haqq işi dünya birliyinə çatdırılsın, dünya ictimai rəyində tam şəkildə ədalətli
yanaşma üstünlük əldə etsin. Bu bizə lazımdır, həm danışıqların davam etdirilməsi üçün, həm də ki, əgər
danışıqlar dayansa, başqa tədbirlərin görülməsi üçün. Bunlar səfirlər və səfirliklər qarşısında duran əsas
vəzifələrdir.
Bildiyiniz kimi, bizim xarici siyasətimiz çox açıqdır, çevikdir. Biz ikitərəfli formatda çox uğurlu xarici
siyasət aparırıq. Mənim son beş ilə yaxın müddətdə çoxsaylı xarici rəsmi və qeyri-rəsmi, işgüzar səfərlərim
olubdur. Xarici dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycana səfərləri olubdur və bu davam edir. Azərbaycan
son illər ərzində nəinki bölgə üçün, dünya üçün çox əhəmiyyətli ölkəyə çevrilibdir və biz ikitərəfli
münasibətlərimizi bundan sonra da gücləndirəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim siyasətimiz səmimidir.
Bizim bəyanatlarımız və bizim əməllərimizlə bunlar arasında heç bir fərq yoxdur və auditoriyadan, yaxud da ki,
səfər etdiyim ölkədən asılı olmayaraq bütün məsələlərlə - istər daxili məsələ, istər xarici, istər münaqişələr, istər
dünyada narahatlıq doğuran məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır. Biz bütün ölkələrlə ikitərəfli
formatda qarşılıqlı maraq, qarşılıqlı hörmət, bir-birimizin işinə qarışmamaq prinsiplərini üstün tuturuq və
görürük ki, hətta bəzi hallarda bir-biri ilə o qədər də yaxın münasibəti olmayan ölkələrlə də Azərbaycanın
münasibətləri yaxşıdır.
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Mən bunu əvvəllər də demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, Azərbaycan qarşıdurma məkanına
çevrilməyəcəkdir, rəqabət məkanına çevrilməyəcəkdir. Azərbaycan əməkdaşlıq üçün gözəl bir ölkədir.
Azərbaycan dünyada əməkdaşlıq üçün, işbirliyi üçün, iqtisadi layihələr üçün, sosial məsələlərin həlli üçün və
dünyada sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsi üçün əvəzolunmaz rol oynayır. Bizim təcrübəmiz, bizim
siyasətimiz göstərir ki, əgər ölkə müstəqil siyasət aparırsa, öz milli maraqlarını müdafiə edirsə və bəzi hallarda
bu, hansısa başqa ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düşməyə də bilər, bu da təbiidir, bu mövqe hörmətə malik
olacaqdır. Mən deyə bilmərəm ki, hamı bizim siyasətimizi bəyənir və qarşımıza belə məqsəd də qoymamışıq.
Amma hamı bizə hörmət edir. Bilirlər ki, əgər Azərbaycan hansısa təşəbbüsü irəli sürübsə, hansısa bəyanatı
veribsə, bunun arxasında dayanacaqdır. Bizim siyasətimizdə konyunktura meyilli heç bir məqam yoxdur. Yaxud
da ki, qeyri-səmimi, ləyaqətsiz addımlar yoxdur. Biz öz milli maraqlarımızı müdafiə edirik. Belə də olmalıdır və
biz bütün ölkələrlə münasibətləri, bir də demək istəyirəm ki, qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında
qurmuşuq. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu siyasət dünyada böyük rəğbətlə qarşılanır. Hətta bəzi hallarda, qeyrirəsmi söhbətlərdə sual verilir, necə olub ki, Azərbaycan öz maraqlarına güzəşt etmədən bütün ölkələrlə - böyük
və o qədər də böyük olmayan ölkələrlə normal münasibətlər yarada bilibdir.
Bunun müxtəlif səbəbləri var. Ancaq ən əsas səbəb, bir də demək istəyirəm ki, budur ki, bizim
siyasətimiz birmənalıdır və açıqdır. Azərbaycan xalqının maraqları hər şeydən üstün olmalıdır.
Səfirlər də öz növbəsində bu münasibətləri daha da zənginləşdirməlidirlər. Onlar müxəlif ölkələrdə
yaşayırlar, ölkələrin problemlərini də, imkanlarını da yaxşı bilirlər və elə etməlidirlər ki, bütün ölkələrlə bizim
münasibətlərimiz daha konkret xarakter daşısın. Siyasi sahədə bizim heç bir problemimiz yoxdur. Biz elə
etməliyik ki, iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə də münasibətlər güclənsin.
Beynəlxalq təşkilatlarla bağlı olan məsələlər haqqında nazir öz çıxışında söylədi. Mən bir də demək
istəyirəm ki, bizim son illər ərzində beynəlxalq təşkilatlarda uğurlu siyasətimiz konkret, praktik nəticələrə
gətirib çıxarıbdır. Onları sadalamaq üçün çox vaxt lazımdır, yəqin ki, bu müşavirədə, növbəti günlərdə bu,
müzakirə olunacaq. Mən bunların içində mart ayında BMT-nin Baş Məclisində işğal olunmuş torpaqlarda
vəziyyətlə bağlı qətnamənin qəbul olunmasını qeyd etmək istəyirəm. Bu, doğrudan da bizim böyük siyasi və
diplomatik qələbəmizdir. Biz bir neçə il idi ki, bu qələbəyə doğru irəliləyirdik. Bu qətnamənin qəbul olunması
üçün çox böyük işlər görülübdür. İctimaiyyət təbii ki, bunun son nəticəsini görür. Görür ki, artıq səsvermədə
Azərbaycan böyük üstünlüklə qələbə qazanıb. Amma bunu təmin etmək üçün nə qədər böyük səylər
göstərilibdir. Əlbəttə ki, bunu hamı bilə bilməz. Bu qətnamə artıq digər beynəlxalq təşkilatlara da öz təsirini
göstərir. Bu yaxınlarda Avropa Şurası tərəfindən qəbul edilmiş sənəddə artıq BMT Baş Məclisindəki sənədə
istinad edilir və bunun əhəmiyyəti haqqında sizə əvvəlcədən deməyə ehtiyac yoxdur. Siz bunu yaxşı
anlayırsınız. Bu onu göstərir ki, məqsədyönlü siyasət və düşünülmüş addımlar nəticəyə, uğura gətirib çıxarır.
Digər beynəlxalq təşkilatlarla da münasibətlərimiz bizi qane edir. Biz bəzi beynəlxalq təşkilatlar qarşısında ora
üzv olarkən üzərimizə öhdəliklər götürmüşük. Məsələn, Avropa Şurasına üzv olarkən götürdüyümüz öhdəlikləri
yerinə yetiririk. Biz o təşkilata könüllü daxil olmuşuq. Heç kim bizi ora dartmayıb, heç kimi bizi məcbur
etməyib ki, biz ora üzv olaq. Üzv olduq və biz istəyirik ki, Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrində mövcud olan
müsbət təcrübə Azərbaycanda da tətbiq edilsin.
Avropa Şurası bildiyiniz kimi, daha çox demokratiya, insan haqları məsələləri ilə məşğuldur və son 7 il
ərzində bu istiqamətdə Azərbaycan çox böyük bir yol keçibdir. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesləri, insan
haqlarının qorunması işində atdığımız addımlar ölkəmizi daha da zənginləşdirir və gücləndirir. Bəzi hallarda, siz
də bunu yaxşı bilirsiniz ki, bizə qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır və bunun səbələri də aydındır. Nə üçün bu
belədir, bunun tarixi səbəbləri nədən ibarətdir? Əlbəttə tarixi səbəbləri var. Eyni zamanda, Azərbaycanın
müstəqil siyasəti deyə bilmərəm ki, hamının xoşuna gəlir və biz buna hazır olmalıyıq. Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında son sessiyalarda Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunarkən Avropa deputatları
demişdilər ki, Azərbaycan cəmi 7 ildir ki, təşkilatın üzvüdür, nə üçün 8-ci dəfə Azərbaycan məsələsi müzakirə
olunur? Nə üçün Azərbaycanla bərabər, yaxud da ki, hətta ondan daha əvvəl təşkilata üzv olmuş MDB ölkələri
belə böyük diqqətə malik deyillər? Nə üçün? Yəni bu suallardı, biz də bu sualları qarşı, yəni bizim tərəfdaşlara
açıq şəkildə qoyuruq və predmetli danışıqlar nəticəsində görürük ki, bizim əsaslı iradlarımıza, əsaslı
narahatlığımıza tutarlı cavab ala bilmirik. Bəzi hallarda bizim həmkarlarımız razılaşmağa məcbur olurlar ki,
bəli, dünyada ikili standartlar var və biz bunu bilirik. Azərbaycan cəmiyyəti də bunu bilir. Bizə qarşı bəzi
hallarda əsassız hücumlar, tənqidlər bütün Azərbaycan xalqını da, bizi də üzür. Çünki bu hücumlar əsassızdır.
Təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində hər şey kamil deyil. Hansı cəmiyyətdə hər şey mükəmməldir? Ən
inkişaf etmiş ölkələrdə, özünü demokratiya simvolu adlandıran ölkələrdə məgər hər şey demokratik əsaslarla
həll olunur? Əlbəttə ki, yox! Bu gün qloballaşma dövründə, internet dövründə heç bir şeyi gizlətmək mümkün
deyil və insanlar hər şeyi görürlər. Biz sadəcə olaraq, bunu nəzərə almalıyıq. Amma biz öz siyasətimizdən, milli
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maraqlarımızın müdafiəsi prinsiplərindən bir addım geri çəkilməyəcəyik. Qoy, bizi nə qədər istəyirlər tənqid
etsinlər, qoy, nə qədər istəyirlər Azərbaycanı ləkələməyə çalışsınlar. Onsuz da Azərbaycan xalqı, Azərbaycan
cəmiyyəti ölkədə gedən bütün müsbət dəyişiklikləri görür və bunu dünya birliyi də görür. Sadəcə istərdik ki,
bəzi təşkilatlarda bu riyakar siyasət artıq keçmişdə qalsın. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bizə qarşı bir təzyiq
mexanizmi kimi bu, işləmir. Bunu hamı da görür. Bizə təzyiq etmək mümkün deyil. O təzyiq cəhdləri sadəcə
olaraq, münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarır və əgər bir neçə il bundan əvvəl biz, sadəcə olaraq, buna
reaksiya vermirdik, yaxud da ki, susurduq, bu gün biz susmuruq. Bu gün biz sözümüzü deyirik və əgər, kimsə
Azərbaycanın gözəl imicini ləkələmək istəyirsə, biz o tərəfə qarşı mübarizə aparacağıq. Bizim gücümüz də var,
imkanlarımız da!
Sözün qısası, onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanla hesablaşmaq lazımdır, Azərbaycanla əməkdaşlıq
etmək lazımdır, Azərbaycanla yaxşı münasibətləri qurmaq lazımdır. Necə ki, biz bütün ölkələrlə və beynəlxalq
təşkilatlarla yaxşı münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıyıq. Hesab edirik ki, bizə də adekvat münasibət olacaq.
O halda ki, münasibət adekvat olmayacaq, onda bizdən də heç kim inciməsin. Bizim münasibətimiz də eyni
olacaqdır.
Siz səfirlərsiniz və siz 47 ölkədə öz fəaliyyətinizi göstərirsiniz. Təbii ki, siz işlədiyiniz ölkələrdə
Azərbaycanla o ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı üçün çalışırsınız. Siz çalışdığınız ölkələrin daxili işinə
qarışmırsınız. Təbii ki, qarışmırsınız, çünki Azərbaycanın siyasəti buna imkan verməz. Siz səfirliyə, onun
statusuna xas olmayan təşəbbüslər irəli sürmürsünüz, təbii. Əlbəttə ki, biz bütün ölkələrdən eyni münasibəti
gözləyirik, eyni yanaşmanı gözləyirik. Biz bir daha demək istəyirəm ki, bütün ölkələrlə çox yaxşı
münasibətlərin davam etdirilməsində maraqlıyıq, bunu istəyirik. Ancaq bu, qarşılıqlı olmalıdır və Azərbaycana
qarşı əsassız, bəzi hallarda təzyiq xarakterli addımları biz nə qəbul edə bilərik, nə də ki, buna göz yuma bilərik.
Digər beynəlxalq təşkilatlarla da münasibətlər davam edir. Biz Avropa İttifaqı ilə indi həm qonşuluq
siyasətindəyik, qonşuluq proqramındayıq, həm də enerji dialoqundayıq. Bu qonşuluq proqramı artıq iki ilə
yaxındır ki, icra olunur. Ümid edirik ki, növbəti illərdə biz bu proqramın daha da konkret nəticələrini görəcəyik.
Bir başlanğıc kimi, proqram əlbəttə ki, müsbət hadisədir və o proqrama da biz könüllü qoşulduq, yəni bu,
məcburi xarakter daşımırdı. Ona görə qoşulduq ki, biz istəyirik Azərbaycanda bütün meyarlar Avropanın inkişaf
etmiş ölkələrinin müsbət meyarlarına uyğun olsun - istər iqtisadi azadlıqlarda, siyasi azadlıqlarda, istərsə də
demokratik proseslərdə, sosial məsələlərin həllində. Sirr deyil ki, Avropa İttifaqının inkişaf etmiş ölkələrində bu
məsələlər yüksək səviyyədə həll olunub. Biz də bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycan müasir dövlətə
çevrilsin, bütün lazımi təchizatlar yaransın və insanlar daha da yaxşı yaşasınlar. Və hesab edirik ki, növbəti
illərdə qonşuluq siyasətində biz daha da konkret nəticələri görəcəyik.
O ki qaldı, enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə, mən hələ buna toxunacağam. Bu istiqamətdə Azərbaycan
əməkdaşlığa həmişə hazır olub və burada başlanmış və bizim təşəbbüsümüzlə icra olunan layihələr artıq nəinki
bizim maraqlarımızı təmin edir və bizə dost olan ölkələrin maraqlarına xidmət edir.
İslam Konfransı Təşkilatı ilə bizim münasibətlərimiz güclənir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda müxtəlif
tədbirlər keçirilir. İslam aləmi ilə bizim münasibətlərimiz çox sürətlə inkişaf edir və bu, məni çox sevindirir. Biz
elə etməliyik ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyək, islam həmrəyliyini gücləndirək və
bizim üçün dost olan ölkələrlə münasibətlərimizi bütün istiqamətlərdə davam etdirək. Azərbaycan İslam
Konfransı Təşkilatı çərçivəsində çox vacib rol oynayır və bu rolu oynamağa davam edəcəkdir. MDB, GUAM,
NATO, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İƏT – bütün bu təşkilatlarla da bildiyiniz kimi, biz
əməkdaşlıq edirik və onların tədbirlərində fəal iştirak edirik.
İndiki zəmanədə bildiyiniz kimi, enerji təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxır. Bu, beynəlxalq
təşkilatların gündəliyindədir və bütövlükdə dünyada müzakirə olunan mövzulardan biridir, bəlkə də ən önəmli
mövzudur. Çünki bu gün enerji təhlükəsizliyi ölkələrin əslində milli təhlükəsizliyi deməkdir. Azərbaycan bu
istiqamətdə uzun illərdir ki, öz töhfəsini verir. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmış və bu gün
uğurla davam etdirilən Azərbaycanın neft strategiyası nəinki ölkəmizi tamamilə yeniləşdiribdir, eyni zamanda,
bölgədə bizim imkanlarımızı gücləndiribdir və bizim müttəfiqlərimizin sayının artırılmasında önəmli rol
oynayıbdır. Enerji təhlükəsizliyi, enerji diplomatiyası, bütün bunlar yəqin ki, növbəti illərdə də dünya
gündəliyində duran vacib məsələlərdən biri olacaqdır. Bizim enerji potensialımız dünya birliyinə bəllidir. Biz
artıq çox böyük neft və qaz hasil və ixrac edən ölkəyə çevrilirik. Bu il Azərbaycanda neft hasilatı 50 milyon
tondan çox olacaqdır. Qaz hasilatı haradasa, 20 milyard kubmetrə yaxın olacaqdır. Bizim zəngin neft-qaz
yataqlarımız 100 ildən sonra da Azərbaycanın maraqlarını təmin edəcək və bizim ixrac potensialımızın davam
etdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Bizim neft kəmərlərimiz 3 istiqamətə Azərbaycan neftini daşıyır. Biz indi
yeni layihələr üzərində işləyirik.
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Bakı-Ceyhan, Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk - bütün bu kəmərlər işlək vəziyyətdədir. Təmirdə olan
Bakı-Supsa neft kəməri yəqin ki, bir-iki aydan sonra yenə fəaliyyətə başlayacaqdır. Biz Odessa-Brodı layihəsi
üzərində işləyirik. “Şahdəniz” qaz layihəsi uğurla davam edir. Bizi qonşu ölkələrlə bağlayan dörd qaz kəməri
var. Bəlkə dünya ictimaiyyəti bu barədə o qədər də böyük bilgilərə malik deyildir. Hesab edilirdi ki, BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərindən başqa kəmərlər yoxdur. Bu belə deyildir. Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
bizim böyük tarixi nailiyyətimizdir. Azərbaycan qazı artıq bu gün Avropa Birliyi məkanına daxil edilibdir. Bu
tarixi bir hadisədir. Amma bununla bərabər, bizi Gürcüstanla birləşdirən digər qaz kəmərimiz var. Biz indi onu
bərpa etmişik, bütün təmir işləri aparılır və eyni zamanda o kəmər vasitəsilə Gürcüstana qaz ötürülür. Bizi
Rusiya ilə bağlayan qaz kəmərimiz var. O da hər iki istiqamətə işləyə bilər və bu barədə də söhbətlər aparılır.
Ölkəmizi İranla bağlayan qaz kəmərimiz var. O qaz kəməri vasitəsilə bu gün İranla mübadilə əməliyyatı
aparılır. İran Naxçıvana, biz isə Astaradan İran ərazisinə qaz ötürürük. Yəni bu dörd kəmərin hamısı işlək
vəziyyətdədir və bu dörd kəmər imkan verir ki, biz öz qazımızı istənilən istiqamətə, istənilən həcmdə nəql edək.
Enerji ehtiyatlarının şaxələndirilməsi məsələləri budur. Bu gün istehlakçılar şaxələndirmə haqqında düşünürlər
və hesab edirlər ki, hələ bu istiqamətdə işləmək lazımdır. Amma bu, istehsalçılar üçün də az əhəmiyyət daşımır.
Əgər bizim 7 neft-qaz kəmərimiz olmasaydı, vəziyyətimiz indiki kimi ola bilməzdi. Danışıqlarda bizim
mövqeyimiz möhkəm ola bilməzdi. Bütün kəmərləri işlək vəziyyətdə saxlamağımız bizim milli maraqlarımıza
uyğun gəlir. Əlbəttə hər bir başqa ölkə kimi Azərbaycan özü üçün ən məqbul, ən əlverişli variantları seçib və
seçəcəkdir. Bu, bir variant da və çox variant da ola bilər.
Yəni bu gün bizim qarşımızda duran bütün enerji məsələlərini uğurla icra etdik. Demək olar ki, Heydər
Əliyev neft strategiyası zəfər çalıbdır. Azərbaycanın bugünkü imkanları bu strategiyanın təntənəsidir. Əlbəttə ki,
bundan sonra daha da rahat formada, tələsmədən və maksimum mənfəət əldə etmək şərti ilə - mənfəət dedikdə,
burada təkcə iqtisadi mənfəətdən söhbət getmir – biz bu işləri davam etdirəcəyik. Bizimlə əməkdaşlıq etmək
istəyənlərin sayı artır. Dünyada və bölgədə bizim qazımıza tələbat artır və biz müxtəlif ölkələrlə bu
münasibətləri sadəcə olaraq qarşılıqlı maraqlar əsasında həll etməliyik. Bizim qaz ehtiyatlarımız minimum 2
trilyon kubmetrdir ki, bu da bizə 100 ildən çox müddətdə kifayət edəcəkdir. Bir daha demək istəyirəm ki, enerji
siyasətimiz bundan sonra da Azərbaycanın milli maraqlarına, iqtisadi və siyasi maraqlarına xidmət edəcəkdir.
Biz bu gün iqtisadi cəhətdən heç kimdən asılı deyilik. Heç bir kreditdən asılı deyilik, əksinə biz kreditlər veririk.
İqtisadi müstəqillik imkan verir ki, biz müstəqil siyasət aparaq. Əgər biz iqtisadi cəhətdən kimdənsə
asılı olsaydıq, müstəqil siyasət apara bilərdikmi? Əlbəttə ki, yox! Əlbəttə, bizi hansısa təşəbbüslərə, hansısa
istiqamətə yönəltmək, sövq etmək istəyən tərəflər daha da fəal olacaqlar. Ancaq Azərbaycana heç bir iqtisadi
yardım lazım deyil. Məsələn, biz Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirik və inteqrasiya siyasətimizi davam
etdiririk. Ona görə yox ki, biz Avropa İttifaqından nəsə umuruq, nəsə gözləyirik. Yox, bizə heç nə lazım deyil.
Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının yeni üzvləri təşkilatdan böyük məbləğdə - milyardlarla dollar vəsaitlər alırlar.
Bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Ona görə bu, imkan verir ki, biz müstəqil siyasi xətt aparaq və aparırıq - istər
daxili, istər xarici siyasətdə, istər enerji diplomatiyasında – bütün istiqamətlərdə. Azərbaycan bəlkə də nadir
ölkələrdən biridir ki, bizim xarici siyasətimiz tam şəkildə müstəqildir. Mən bunu dəfələrlə demişən, bir daha
demək istəyirəm, müstəqillik o deməkdir ki, ölkə müstəqil siyasət apara bilsin.
Biz müstəqillik arzusu ilə yaşamışdıq. Nəsillər müstəqillik arzusu ilə yaşamışdılar. 1918-ci ildə qısa
müddət ərzində müstəqillik əldə edildi və deyə bilmərəm ki, o vaxt Azərbaycan tam şəkildə müstəqil siyasət
apara bilərdi. O vaxt mövcud vəziyyət hamımıza tarixdən yaxşı bəllidir. Demək olar ki, Azərbaycanın müstəqil
siyasət aparmaq imkanları çox məhdud idi. 1918-ci ildə Azərbaycan öz dövlətini elan edəndə qərarlar başqa
ölkələr tərəfindən qəbul edilirdi və verilirdi. Bizim o vaxtkı bədbəxtliyimiz də məhz onda idi ki, o vaxt bu
qərarları verən tərəflər sonra o qərarlarından geri çəkilirdi və nəticədə Azərbaycan öz müstəqilliyini itirmişdi.
Ondan sonra biz başqa ölkənin tərkibində yaşadıq. Biz bu gün müstəqilik. Bu, bizim ən böyük sərvətimizdir.
Müstəqil olmaq öz xalqının maraqlarına qulluq etməkdir, öz müstəqil siyasətini aparmaqdır. Biz bunu edirik və
bunu edəcəyik.
Mən görürəm, baxmayaraq ki, bizim belə açıq siyasətimiz, prinsipial mövqeyimiz bəzi hallarda kimisə
qıcıqlandırır. Ancaq nəticə etibarilə güclü Azərbaycan və müstəqil Azərbaycan bizim dostlarımız üçün də çox
böyük imkanlar açır. Çünki hamı bilir, artıq dəqiq bilir ki, bizim mövqeyimizdə konyunktura naminə heç bir
dəyişiklik olmayacaqdır. Bizim mövqeyimizdə dəyişiklik ancaq o halda ola bilər ki, bu, Azərbaycan
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi və Azərbaycan xalqının daha da yaxşı yaşaması üçün zəruridir. Hansısa xarici
amillər bizim siyasətimizə təsir edə bilməz. Bunu artıq hamı gözəl anlayır. Bir daha demək istəyirəm ki,
söylədiyim bütün məsələlər nəinki xarici siyasət prioritetləridir, onlar eyni zamanda daxildə gedən proseslərə də
böyük təsir göstərir. Xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır. Biz daxildə bütün imkanlarımızı səfərbər edə
bilmişik. Biz dördüncü ildir ki, iqtisadi inkişaf baxımından dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkəyik. İkinci belə
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ölkə yoxdur ki, üç il ərzində iqtisadiyyatı 96 faiz artsın. Əgər varsa, qoy desinlər. Əgər, ikinci belə ölkə varsa ki,
üç il ərzində yoxsulluq 49 faizdən 16 faizə düşübdür, qoy desinlər.
650 min iş yeri açılıbdır. Bütün ölkədə quruculuq-abadlıq işləri gedir. Bütün cəmiyyət ruh yüksəkliyi ilə
yaşayır. Budur Azərbaycanın reallıqları.
Ona görə də biz eşidəndə ki, “Azərbaycanda o düzgün deyil”, “bu iş yaxşı aparılmır”, “orada qüsur var”
deyirlər, bunu deyən getsin bir güzgüyə baxsın, öz ölkəsinə nəzər salsın. Yəni bir daha demək istəyirəm ki, son
müşavirədən keçən dövr ərzində bizim bu məsələlərlə bağlı mövqeyimiz daha da sərt və daha da birmənalı
olubdur. Biz əlbəttə ki, diplomatik qaydalara riayət edirik və siz səfirlər də bunu etməlisiniz. Amma o halda ki,
bizə qarşı diplomatik münasibət göstərilir. O halda ki bu, göstərilmir, mən sizə deyirəm, baxmayaraq ki,
diplomatsınız, siz də eyni qaydada cavab verməlisiniz. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, Azərbaycanın daxili işinə
qarışsın, bizə məsləhət versin, bizə mühazirə oxusun. Biz bu haqqı heç kimə verməmişik və heç bir ölkənin
qarşısında öhdəlik götürməmişik. Yenə deyirəm, beynəlxalq təşkilatlara üzv olarkən öhdəlik götürmüşük və onu
yerinə yetiririk. Əgər bizim orada olmağımız kiməsə sərf eləmir, gəlsinlər desinlər. Biz beynəlxalq təşkilatda
olmasaq nə olacaq? Azərbaycan batacaqmı? Azərbaycan ən ağır vəziyyətdə olanda - 1993-cü ildə Heydər
Əliyev hakimiyyətə gələndə kim gəlib bizə arxa olub, kim bizə kömək edib? Bizim pulumuz olmayanda, bizim
iqtisadiyyatımız dağılanda – sənaye istehsalı tamamilə tənəzzülə uğramışdı, xaos, böhran, vətəndaş müharibəsi
hökm sürürdü və iqtisadiyyat iflic olmuşdur - kimsə gəlib bizə məsləhət veribmi? Xəzinədə bir manat pul
olmayanda, kimsə ora bir manat qoyub ki, indi gəlib bizim imkanlarımıza nəzarət etsin? Bizim öz işimizdir. Biz
neft gəlirlərinin idarə olunmasında ən şəffaf mexanizm icad etmişik. BMT buna görə Azərbaycan Dövlət Neft
Fondunu mükafatla təltif edibdir. Biz özümüz bilirik necə yaşamalıyıq, özümüz bilirik ölkəmizi necə idarə
etməliyik. Biz deyəndə mən Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Çünki Azərbaycan xalqının qərarı ilə mən bu
gün bu vəzifədəyəm və sizi də mən təyin etmişəm. Azərbaycan hakimiyyətinin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır.
Əgər kimsə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı pis fikirdə olsa, biz amansız mübarizə aparacağıq,
öz müstəqilliyimizi, öz müstəqil siyasətimizi qorumaq üçün, Azərbaycan xalqının maraqlarını təmin etmək üçün
və Azərbaycanın inkişafı üçün. Budur əsas prinsiplər. Hər bir ölkənin uğurunun təməlində müəyyən prinsiplər
dayanır. O da heç də hər zaman iqtisadi amillərlə, yaxud da ki, enerji ehtiyatları ilə ölçülmür. O prinsiplər ölkəni
ölkə edir, müstəqilliyi gücləndirir və ölkə qarşısında yeni üfüqlər açır. Bunlar dövlətçilik, müstəqillik və rifah
prinsipləridir.
Mən hesab edirəm ki, bir neçə gün ərzində keçiriləcək müşavirə sizin üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır,
burada müxtəlif qurumların nümayəndələri çıxış edəcək və sizin üçün yeni informasiya verəcəklər. Əminəm ki,
sizin gələcək fəaliyyətiniz üçün bu, çox lazımlı olacaqdır. Bir daha demək istəyirəm ki, siz - Azərbaycan
dövlətini təmsil edən insanlar – ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etməlisiniz, Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə
etməlisiniz və işlədiyiniz ölkələrlə münasibətlərin daha da yaxşı inkişaf etməsinə çalışmalısınız. Bütövlükdə
mən bizim diplomatik nümayəndələrin fəaliyyətindən razıyam, bunu bəyənirəm, sadəcə olaraq, öz sözlərimi
deməklə sizi bu işlərdə daha da fəal olmağa çağırıram.
Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN QARS ŞƏHƏRİNDƏ BAKI-TBİLİSİ-QARS DƏMİR YOLUNUN
TÜRKİYƏ HİSSƏSİNİN TƏMƏLQOYMA MƏRASİMİNDƏ
NİTQ
Qars şəhəri,
24 iyul 2008-ci il
Hörmətli Prezident, əziz qardaşım Abdullah Gül!
Hörmətli Prezident, əziz qardaşım Mixeil Saakaşvili!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
İlk növbədə, məni qardaş Türkiyəyə dəvət etdiyinə görə Prezident Abdullah Gülə dərin minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyədə yenidən olmağımdan böyük qürur hissləri keçirirəm.
Bu gün doğrudan da tarixi bir gündür. Bu barədə artıq deyildi. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan yeni
tarix yazır. Üç ölkənin səmərəli əməkdaşlığı nəticəsində bütün layihələr uğurla icra olunur. Biz həm ikitərəfli
formatda çox səmərəli əməkdaşlıq edirik, eyni zamanda, üçtərəfli formatda da əlaqələrimiz real, konkret
layihələrin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir.
Bütün bu işlərin, əlbəttə ki, çox böyük tarixi vardır. Bizim xalqlarımız bütün dövrlərdə dostluq,
mehribanlıq şəraitində yaşamışlar. Bizim xalqlarımız əsrlər boyu qonşu, dost xalqlar olaraq, bir-birinə daim
kömək etmişlər, əməkdaşlıq etmişlər, bir yerdə yaşayıb-yaratmışlar.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onu ilk tanıyan Türkiyə olmuşdur. O gündən
bu günə qədər bizim aramızda əlaqələr dostluq, qardaşlıq əsasında qurulmuşdur. Bu əlaqələr sürətlə inkişaf edir.
Bu gün deyə bilərəm ki, bu əlaqələr ən yüksək zirvədədir. Siyasi, iqtisadi, mədəni, bütün sahələrdə TürkiyəAzərbaycan münasibətləri nümunə xarakteri daşıyır. Bu bizə imkan verir ki, öz potensialımızı daha da böyük
həcmdə reallaşdıraq. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək perspektivləri də çox böyükdür, çox
gözəldir. Bizim birgə həyata keçirdiyimiz layihələr, əlbəttə ki, ölkələrimizi gücləndirir, xalqlarımızı bir-birinə
daha da yaxın edir, bölgəyə yeni ab-hava gətirir, yeni əməkdaşlıq imkanları açır.
Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri də çox uğurla inkişaf edir. Bizim xalqlarımız qardaş xalqlardır. Biz
uzun illər ərzində müstəqillikdən məhrum olmuşduq, başqa ölkələrin tərkibində yaşamışdıq. Ancaq öz milli
ənənələrimizi, adət-ənənələrimizi saxlamışıq, tariximizi qorumuşuq, mədəniyyətimizi, dilimizi qorumuşuq.
Müstəqil dövlətlər fəaliyyətə başlayan kimi, dərhal Gürcüstan-Azərbaycan münasibətləri uğurla inkişaf etməyə
başlamışdır. Biz strateji tərəfdaşıq, birlikdə çox böyük işlər görürük. Bu bölgədə Gürcüstan-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafından çox şey asılıdır. Mənim dostum Mixeil Saakaşvili qeyd etdi ki, Gürcüstan üçün
çətin olan anlarda Azərbaycan heç bir tərəddüd etmədən öz imkanlarını qardaş xalqın sərəncamına verdi. Bu,
belə də olmalıdır. Əlbəttə ki, hər bir ölkənin maraqları var, iqtisadi potensialı və iqtisadi prioritetləri var. Ancaq,
o da həqiqətdir ki, əgər hansısa bir dost ölkə müvəqqəti olaraq çətinliklər yaşayırsa, biz mütləq, daim onların
yanında olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, bugünkü hadisə, bu yaşanan tarix bizim münasibətlərimizin nə qədər
dərin köklərə söykəndiyini göstərir.
Deyə bilərəm ki, üç ölkə arasında, üçtərəfli əməkdaşlıq bəlkə də, dünyada müşahidə olunmur, bunun
analoqu yoxdur. Bu, həm siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə olan əməkdaşlıqdır, eyni zamanda, real layihələrin
həyata keçirilməsi baxımından çox önəmlidir. Təkcə bizim ölkələrimiz və xalqlarımız üçün deyil, Avropa üçün,
dünya üçün önəmli olan irimiqyaslı layihələri Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan birgə həyata keçiribdir. Vaxtilə
əfsanə sayılan və bəzi dairələr tərəfindən qəbul edilməyən, yaxud şübhə ilə yanaşılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəməri artıq reallıqdır. Biz buna nəyin hesabına nail olduq? Üç ölkənin iradəsi hesabına, xalqlarımızın bir yerdə
olması və birgə əməkdaşlıq imkanlarımızın ortaya qoyulması hesabına. Vaxtilə əfsanə sayılan Bakı-TbilisiCeyhan kəməri indi uğurla işləyir və bu il kəmər vasitəsilə 40 milyon tondan çox Azərbaycan nefti ixrac
ediləcəkdir. Ancaq bəziləri deyirdilər ki, Azərbaycanda neft yoxdur və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
doldurulması üçün üçüncü tərəfin nefti lazımdır. Bizə bu lazım deyil, uzun illər bundan sonra da Azərbaycan
nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tam şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin edəcəkdir. Gələn il kəmər
tam gücü ilə işləyəcək və bu kəmər vasitəsilə 50 milyon tondan çox neft nəql ediləcəkdir.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də bəzi dairələr tərəfindən qəbul edilmirdi və şübhələr var idi. Ancaq
həyat, reallıq və bizim yorulmadan çalışmağımız bu önəmli layihəni həyata keçirdi. Dünyada enerji
təhlükəsizliyi məsələlərinin ön plana çıxdığı indiki dövrdə biz bir daha görürük ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəmərinin nə qədər böyük əhəmiyyəti vardır. Biz zəngin “Şahdəniz” qaz yatağının işlənilməsinə 1996-cı ildə
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başlamışdıq. İndi artıq o yataqdan qaz hasil edilir və qardaş ölkələrə ixrac olunur. Bu gün Azərbaycan böyük
həcmdə qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Aparılan kəşfiyyat işləri nəticəsində bizim qaz ehtiyatlarımız böyük
dərəcədə artmışdır. Ən minimal hesablamalara görə, Azərbaycanın 2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatları vardır. Bu
da uzun illər, bundan sonra onilliklər ərzində həm ölkəmizin tələbatını ödəyəcək, həm də dost, qardaş ölkələrin
enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında öz rolunu oynayacaqdır.
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi də, demək olar ki, vaxtilə bəziləri tərəfindən ciddi qəbul olunmurdu və hesab
edilirdi ki, bu layihə, sadəcə, kağız üzərində qalacaqdır. Bu layihə barədə söhbətlər gedirdi, danışıqlar aparılırdı.
Amma hətta bizim ölkələrdə də bəziləri inanmırdı ki, biz bunu gerçəkliyə çevirəcəyik. Ancaq biz bunu etdik.
Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun layihəsinin həyata keçirilməsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin də rolu böyükdür. Biz artıq bu dəhlizi açdıq. Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyəni enerji layihələri ilə birləşdirdik. Təbii ki, neft layihəsi, qaz layihəsi ona gətirib çıxarıb ki, bu gün biz
öz nəqliyyat infrastrukturumuzu da birləşdiririk. Biz bunu da bacardıq. Əminəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu müəyyən edilmiş tarixdə istismara veriləcəkdir. Beləliklə, bölgədə gedən əməkdaşlıq daha da güclənəcək,
Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycanın milli maraqları daha da böyük dərəcədə müdafiə olunacaqdır. Biz Avropa və
Asiya üçün əvəzolunmaz nəqliyyat nöqtəsinə çevriləcəyik və əlbəttə, bunun çox böyük iqtisadi və sirr deyil ki,
böyük siyasi dividendləri vardır. Biz artıq bunu hiss edirik.
Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bu layihələr bölgədə gedən prosesləri müəyyən edir. Bölgədə
əməkdaşlıq əhval-ruhiyyəsi böyük dərəcədə bizim səylərimiz nəticəsində mümkün olmuşdur. İndi görürük ki,
bizim layihələrə qoşulmaq istəyən ölkələrin sayı artır. Bizim enerji və nəqliyyat infrastrukturumuzdan istifadə
etmək, əlbəttə ki, hər bir tərəf üçün fayda gətirəcəkdir. Çünki bu, ən səmərəli yoldur. Enerji daşıyıcılarının
dünya bazarlarına çıxarılması üçün ən səmərəli, ən faydalı yoldur və nəqliyyat baxımından məsafəni xeyli
dərəcədə qısaldan bir yoldur. Mən şübhə etmirəm ki, Bakı-Tbilisi-Qarsı da Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-TbilisiƏrzurumun taleyi gözləyir. Çünki, bunu etmək üçün bütün imkanlar var. Bizim bu gün, burada birgə olmağımız
bunun əyani sübutudur.
Əgər yaxın tarixə nəzər salsaq görərik ki, son bir neçə il ərzində Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın
iştirakı ilə çox önəmli tədbirlər keçirilmişdir. 2005-ci ildə Bakıda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istismara
verilməsini biz bir yerdə qeyd etdik. 2006-cı ildə Ceyhanda artıq Azərbaycan neftinin Ceyhana gəlməsini qeyd
etdik. 2007-ci ildə Türkiyə-Yunanıstan sərhədində Azərbaycan qazının Avropa Birliyi bazarına daxil olmasını
qeyd etdik. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Gürcüstan hissəsinin tikintisinə başlanmasını qeyd
etdik, bu gün isə Türkiyə hissəsinin təməlinin qoyulmasını qeyd edirik. Mən arzu edirəm ki, gələcəkdə belə
gözəl tədbirlər çox olsun və əminəm, belə də olacaqdır. Çünki bunu etmək üçün bizim imkanlarımız var, siyasi
iradə var, artan iqtisadi potensial var və əməkdaşlıq var. Mən hesab edirəm ki, bizim uğurlu əməkdaşlıq
təcrübəmiz başqa tərəflər üçün də örnək olmalıdır. Hamı görməlidir ki, dostluq, mehribanlıq, qarşılıqlı anlaşma,
bir-birinə dəstək olan yerdə bütün işlər daha da asanlıqla gedir. Bu gün biz atılan addımların və qəbul edilən
cəsarətli qərarların nəticəsini görürük. Bu, yalnız başlanğıcdır. Mən görürəm ki, bizim gələcəyimiz çox uğurlu,
çox parlaq olacaq və ölkələrimiz öz iqtisadi və siyasi mövqelərini daha da gücləndirəcəkdir.
Mən bu yüksək kürsüdən Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan xalqlarını bu tarixi hadisə münasibətilə
ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bütün soydaşlarımıza cansağlığı, uğurlar, rifah və əmin-amanlıq arzulayıram.
Sag olun!
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PEKİNDƏ XXIX YAY OLİMPİYA OYUNLARI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KEÇİRİLMİŞ
“AZƏRBAYCAN GÜNÜ” MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Pekin şəhəri,
10 avqust 2008-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar,
əziz dostlar!
İlk növbədə, mən bizim bu gecəmizə təşrif gətirdiyinizə görə sizin hamınıza təşəkkür etmək istərdim.
Bu gün biz Pekində “Azərbaycan günü” keçiririk. Bu gün biz mədəniyyətimiz, tariximiz və idman tariximiz
haqqında kiçik bir təqdimat etmək istəyirik.
Müstəqil ölkə kimi Azərbaycan artıq dördüncü dəfədir ki, Olimpiya oyunlarında iştirak edir. İndiyədək
bizim iştirakımız uğurlu olub, hər növbəti Olimpiya oyunlarında əvvəlkindən daha çox medal qazanmışıq. Ümid
edirəm ki, bu yaxşı ənənə davam edəcəkdir.
Ümumiyyətlə, biz idmanın inkişafına çox diqqət yetiririk, belə ki, idman bizim ictimai həyatımızın
vacib bir amilidir. Olimpiya hərəkatının inkişafına böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan regionumuzda və bütün
dünyada Olimpiya hərəkatında əhəmiyyətli rol oynayır və Olimpiya ideallarını tam bölüşür.
Olimpiya oyunları, sadəcə, dünyanın əsas idman hadisəsi deyil, eyni zamanda, bu Oyunlar qlobal
miqyasda ən əhəmiyyətli hadisədir. Olimpiya oyunları, sadəcə, idman və yarışma deyil, eyni zamanda, dostluq,
tərəfdaşlıq və qarşılıqlı dəstək deməkdir və təbii ki, bu, idmançılar üçün yaddaqalan nümunədir. Əminəm ki,
onlar bunu bütün həyatı boyu xatırlayacaqlar. Onların öz qabiliyyətini nümayiş etdirmək, öz ölkələrinin idman
şərəfini qorumaq və eyni zamanda, əminəm ki, burada dostlar qazanmaq imkanı olacaqdır.
Biz Azərbaycanda idmançıları dəstəkləməyə çalışırıq, dövlət və hökümət idmanın inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkəmizdə çoxlu yeni olimpiya kompleksləri yaradılıbdır. Son səkkiz il ərzində ölkənin
müxtəlif yerlərində 13 böyük idman kompleksi yaradılıb və daha 23-də tikinti işləri gedir. Bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidentləri və Olimpiya
hərəkatının yüksək rütbəli rəsmiləri bu komplekslərin bəzilərinin açılış mərasimlərində iştirak ediblər.
Əlbəttlə, biz idmançılarımızın Olimpiya oyunlarında yaxşı nəticələr göstərəcəklərinə ümid edirik.
Amma, eyni zamanda, bizim idmanın inkişafı ilə bağlı öhdəliklərimiz daha geniş məna daşıyır. Biz gənclərin və
uşaqların idman yarışlarında fəal iştirak etmələrini, onların sağlam və yaxşı fiziki formada olmalarını istəyirik.
Yaxşı nəticələrlə yanaşı, biz gənc nəslin sağlam olmasına və ölkəmizin gələcəkdə inkişaf etməsi üçün mühüm
vəzifələri yerinə yetirməyə hazır olmasına nail olmalıyıq.
Biz ümid edirik ki, bu oyunlar bütün iştirakçılar üçün uğurlu olacaqdır. Mən bütün komandalara, bütün
iştirakçılara müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Ümid edirəm ki, idmançılar arasında yaranacaq dostluq və
tərəfdaşlıq ruhu dünyada sülhün bərqərar olmasına kömək edəcəkdir.
İdman, dostluq, ünsiyyət, tərəfdaşlıq – bütün bunlar regionlarda və bütün dünyada sülh və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən mühüm amillərdir. Bu mənada Azərbaycan çox əhəmiyyətli
rol oynayır. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi gənc, lakin böyük mədəniyyətə, tarixə və
ənənələrə, eləcə də idman ənənələrinə malik bir ölkədir.
Bütün idmançılara uğurlar arzulayıram və bizim bu gecəmizə təşrif gətirdiyinizə görə bir daha hamınıza
təşəkkür edirəm. Bütün ölkələrə və ölkələrinizin insanlarına müvəffəqiyyət və xoşbəxtlik arzulamaq istərdim.
Sağ olun.
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BAKIDA TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANLA
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
20 avqust 2008-ci il
Hörmətli cənab Baş nazir,
hörmətli qonaqlar,
xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, hörmətli Baş nazir, əziz qardaşım, Sizi bir daha Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram.
Xoş gəlmisiniz!
Bu gün biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bütün aspektlərini geniş müzakirə etdik. Bildiyiniz
kimi, bizim aramızda əlaqələr çox sürətlə inkişaf edir və deyə bilərəm ki, bu gün bu əlaqələr ən yüksək
zirvədədir. Bütün sahələrdə - həm siyasi, həm iqtisadi, həm mədəni sahələrdə Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı,
işbirliyi güclənir və həm ölkələrimiz, xalqlarımız üçün, həm də ki, yaşadığımız bölgə üçün də çox müsbət
nəticələr gətirir.
Biz çalışacağıq ki, gələcəkdə də bütün başlanan layihələr icra olunsun və bizim tərəfimizdən irəli
sürülən birgə təşəbbüslər tezliklə həyata keçirilsin. Bildiyiniz kimi, bizim aramızda çoxlu sayda iqtisadi,
nəqliyyat, enerji layihələri var və bütün bu layihələr həm ölkələrimizi gücləndirir, həm də bölgəyə əməkdaşlıq,
bölgəyə sabitlik gətirir. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı amili bölgədə sabitliyin, əmin-amanlığın, sülhün
bərqərar olunması üçün çox mühüm rol oynayır.
Bütövlükdə, bütün müstəqillik dövrü ərzində Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətlərdə ən səmimi
addımlarla öz niyyətini ifadə etmişdir və Türkiyə tərəfindən biz daim dəstək, qardaşlıq, dostluq görmüşük. Bu
gün bu münasibətlər bizə imkan verir ki, əməkdaşlığımızın bütün formatlarını daha da genişləndirək. BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars kimi nəhəng layihələr onu göstərir, bizim iradəmiz
ona gətirib çıxarır ki, hətta bəzilərinin inanmadıqları layihələr bizim təşəbbüsümüzlə, bizim təkidimizlə uğurla
icra edilir.
Əlbəttə ki, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri bu gün diqqət mərkəzindədir və
bizim danışıqlarımızın mövzusu idi. Başqa məsələlərlə də bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Əlbəttə, bölgədə gedən məsələlər, proseslər bizi çox narahat edir. Gürcüstanda yaşanan olaylar
müzakirə edildi. Biz çox istəyirik ki, tezliklə Gürcüstanda həyat normal məcraya düşsün, sabitlik bərqərar
olunsun və qarşıdurmaya son qoyulsun.
Bildiyiniz kimi, Rusiya və Gürcüstan Azərbaycanın qonşularıdır. Hər iki ölkə ilə bizim sərhədimiz var.
Hər iki ölkə ilə bizim dostluq münasibətlərimiz var və biz çox istəyirik ki, dostlarımız öz aralarında da dost
olsunlar. Bu baxımdan, əminəm ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin və təşəbbüslərinin mövcudluğu
gələcəkdə bölgədə əməkdaşlığın, sülhün möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Biz istəyirik ki, bütün başlanan layihələr bölgəyə əlavə əməkdaşlıq əhval-ruhiyyəsi gətirsin və bizim
tərəfimizdən atılmış bütün addımlar, irəli sürülmüş bütün planlar məhz o məqsədi daşıyır: həm bizim
ölkələrimizin, xalqlarımızın mənafeyi və rifah halının yaxşılaşması, eyni zamanda, sabitliyin, təhlükəsizliyin
təmin olunması. Son günlərdə yaşanan hadisələr onu göstərir ki, bölgə nə dərəcədə sabitliyə həssasdır. Biz birgə
səylərlə, geniş formatda öz addımlarımızla bölgədə vəziyyətin sabitləşməsinə çalışmalıyıq və bunu edirik.
Mövcud olan bütün layihələrin uğurla icra olunması bölgənin sabitliyi üçün başlıca şərtdir.
Gürcüstanda yaşanan hadisələr nəticəsində, əlbəttə, hər bir ölkənin iqtisadi maraqları da zərbə altına
düşür. Son məlumata görə, Azərbaycanın ixrac potensialına müəyyən dərəcədə zərbə dəymişdir. Bizim
nəqliyyat imkanlarımız məhdudlaşdırılıbdır. Bildiyiniz kimi, Gürcüstanda körpünün partlaması nəticəsində
Azərbaycanın ixracının həcmi böyük dərəcədə azalıbdır. Əlbəttə, istəyirik ki, bizim qonşuluğumuzda vəziyyət
sabitləşsin və məsələ sülh yolu ilə öz həllini tapsın.
Eyni zamanda, şübhəsiz ki, bütün beynəlxalq hüquq normaları da öz yerini tapmalıdır. Azərbaycan
bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır və biz hesab edirik ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə və beynəlxalq
hüquq əsasında bütün münaqişələr öz həllini tapa bilər.
Əlbəttə ki, bu gün biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün atılmış
addımları da müzakirə etmişik. Bir daha demək istəyirəm ki, həmişə olduğu kimi, Türkiyənin mövqeyi bu gün
də səsləndi. Türkiyə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Azərbaycanın haqlı olduğunu bildirir.
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Bütün başqa münaqişələrlə birlikdə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də yalnız beynəlxalq
hüquq normaları əsasında öz həllini tapa bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyildir.
Eyni zamanda, biz bu gün bütün başqa məsələləri də geniş şəkildə müzakirə etdik. Bizim gündəliyimiz
çox böyükdür, gündəliyimizdə çoxlu məsələlər dayanır. Bizim artan siyasi və iqtisadi potensialımız, gücümüz,
əlbəttə ki, bölgədə mövqelərimizi möhkəmləndirir. Türkiyə və Azərbaycanın mövqeləri nə qədər möhkəm olsa,
bölgədə sabitlik də bir o qədər möhkəm olacaqdır.
Mən bir daha əziz dostum, qardaşımı, hörmətli Baş naziri Azərbaycanda salamlayıram, bütün qonaqları
salamlayıram, bütün türk xalqına xoşbəxtlik, cansağlığı arzulayıram.
Sağ olun.
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RUMINİYA VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞÜ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
21 avqust 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Cənab Prezident, mən ilk növbədə, Sizi və nümayəndə heyətinin bütün üzvlərini Azərbaycanda
səmimiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmisiniz!
Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Mən bilirəm ki, Siz bu günlərdə çox gərgin
fəaliyyətdəsiniz, bu bölgəyə səfər edirsiniz. Əlbəttə ki, Rumıniya kimi ölkənin dövlət başçısının bölgədə
yaşanan böhranlı vəziyyətlə bağlı atdığı addımlar çox müsbət qiymətləndirilir.
Biz bu gün ikitərəfli münasibətləri geniş şəkildə müzakirə etdik və bir daha məmnunluq ifadə etdik ki,
Rumıniya-Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkişaf edir, bu əlaqələr dostluq zəminində qurulubdur.
Rumıniya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdur və o vaxtdan bu günə qədər
bütün sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf etmişdir.
Bizim qarşılıqlı səfərlərimiz, müxtəlif dövlət və hökumət üzvlərinin səfərləri, artan iqtisadi imkanlar,
enerji sahəsində apardığımız danışıqlar və nəzərdə tutulmuş praktik addımlar, əlbəttə ki, əməkdaşlığımızı daha
da gücləndirir. Siyasi münasibətlər çox yüksək səviyyədədir. Biz bunu həmişə qeyd etmişik. Mən bu gün də
qeyd etmək istəyirəm ki, Rumıniyanın bütün prinsipial mövqeyi, xüsusilə bölgədə mövcud olan münaqişələrlə
bağlı prinsipial mövqeyi bizdə, Azərbaycanda çox yüksək qiymətləndirilir.
Beləliklə, çox möhkəm zəmində, siyasi əlaqələrin möhkəm olduğu halda, əlbəttə ki, birgə layihələrin
icra olunması da asanlaşır. Biz indi enerji sahəsində əməkdaşlığın yeni mərhələsindəyik. Bildiyiniz kimi,
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq davam edir və biz yeni layihələr haqqında fikirləşirik.
Eyni zamanda, Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi işində birgə səylərimizi davam
etdiririk. Rumıniya-Azərbaycan əməkdaşlığı Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük
töhfədir. Deyə bilərəm ki, bir çox hallarda həlledici məsələdir.
Enerji təhlükəsizliyi məsələləri son illər ərzində gündəlikdə idi. İndi bu məsələlər daha da ciddiləşir.
Həm enerji daşıyıcılarının nəqlinin şaxələndirilməsi məsələsi daha da ciddiləşir, həm də enerji infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri ön plana çıxır. Azərbaycan öz tərəfindən üzərinə düşən
öhdəliklərini yerinə yetirir. Bizim enerji siyasətimiz bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın və
dostluğun möhkəmlənməsinə yönəldilibdir. Bu uğurlu enerji siyasəti həm ölkə iqtisadiyyatı üçün çox böyük
dəstəkdir, həm də bizim xarici əlaqələrimizin inkişafında mühüm rol oynayır. Biz bütün enerji təşəbbüslərimizin
uğurla davam etdirilməsi üçün gələcəkdə də əlimizdən gələni edəcəyik və Azərbaycanın iqtisadi maraqlarını
təmin etməklə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.
Bütün bu başlanmış layihələri uğurla davam etdirmək və yeni layihələri başlamaq üçün bölgədə sabitlik
olmalıdır. Bölgədə sabitliyin mövcudluğu başlıca şərtdir. Əlbəttə ki, son günlər ərzində Gürcüstanda yaşanan
olaylar bizi çox narahat edir. Biz istəyirik ki, tezliklə vəziyyət sabitləşsin, normal vəziyyət, sabitlik bərpa
olunsun və münaqişəyə qədərki vəziyyət bərpa edilsin.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Eyni zamanda, Azərbaycan bütün ölkələrin
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Biz hesab edirik ki, münaqişələr - Cənubi Qafqazda və Moldovada mövcud olan
münaqişələr yalnız ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini
tapmalıdır. Mən bu barədə bir dəfə demişəm və bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqişə bizi narahat edir.
Çünki biz bu bölgədə yerləşirik. Həm Rusiya, həm də Gürcüstan bizim qonşularımızdır. Hər iki qonşu ilə
Azərbaycanın tarixi münasibətləri vardır. İndiki zamanda bizim münasibətlərimiz çox müsbətdir, çox yaxındır.
Hər iki ölkə ilə Azərbaycan dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişlər imzalayıbdır. Hər iki ölkə ilə bizim
enerji sahəsində əməkdaşlığımız var. Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, BakıNovorossiysk kəmərləri bizim enerji daşıyıcılarının Gürcüstan, Rusiya və Türkiyə ərazisi ilə dünya bazarlarına
çıxarılması üçün tikilib, nəzərdə tutulub və bu gün uğurla fəaliyyət göstərir. Hər iki ölkə ilə ticarət əlaqələrimiz
möhkəmlənir, ticarət dövriyyəsi ildən-ilə artır. Həm Gürcüstanda, həm də Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır
və əlbəttə ki, onların normal, təhlükəsiz yaşaması, həyatı bizi biganə qoya bilməz.
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Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bu münaqişənin tezliklə başa çatmasında biz çox maraqlıyıq.
İstəyirik ki, bizim üçün dost olan ölkələr bir-biri ilə də normal münasibətlərini saxlasınlar, pozulmuş
münasibətlər bərpa olunsun. Əminəm ki, bölgədə yaşayan bütün xalqlar öz tarixi məsuliyyətini dərk edərək,
Cənubi Qafqazda və bütövlükdə Qafqaz bölgəsində təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üçün öz səylərini
göstərməlidir.
Bu istiqamətdə Rumıniyanın atdığı addımları biz çox yüksək qiymətləndiririk. Bu vaxta qədər verdiyi
bəyanatlar və atdığı addımlar çox müsbətdir. Sizin bölgəyə səfəriniz də onu göstərir ki, Siz də bu məsələyə çox
ciddi yanaşırsınız və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Mən yalnız ona təəssüf edirəm ki, Sizin səfəriniz çox qısamüddətli olmuşdur. Amma bu da təbiidir,
çünki Siz bir-iki gün ərzində bir neçə ölkəyə səfər edirsiniz. Əminəm ki, növbəti səfərlər də uğurlu olacaqdır.
Sizə və bütün Rumıniya xalqına yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.

92

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

BAKIDA TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTLƏRİNİN TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
10 sentyabr 2008-ci il
Hörmətli cənab Prezident!
Əziz qardaşım!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün biz Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülü Azərbaycanda qəbul edirik. Azərbaycana “Xoş
gəlmisiniz!”.
Bu səfər imkan verdi ki, biz ikitərəfli münasibətlərin bütün istiqamətlərini bir daha müzakirə edək və
gələcək birgə fəaliyyət haqqında öz qərarlarımızı verək. Bizim münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir.
Dövlət və hökumət başçılarının qarşılıqlı səfərləri, çox fəal əlaqələrimiz, əlbəttə ki, bölgədə gedən proseslərə
operativ reaksiya vermək imkanlarını da genişləndirir. İkitərəfli müstəvidə birgə çoxlu layihələr icra olunur.
Türkiyə və Azərbaycanı birləşdirən enerji və nəqliyyat dəhlizləri çox uğurla fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar
bizim birgə səylərimiz nəticəsində baş vermiş uğurlu hadisələrdir.
Bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin istismarı nəticəsində hər iki
ölkə öz iqtisadi və siyasi maraqlarını daha da böyük dərəcədə təmin edir. Bizim nəqliyyat sektorunda atdığımız
addımlar və Türkiyə ilə Azərbaycanı dəmir yolu ilə birləşdirən layihə uğurla icra edilir. Enerji, nəqliyyat və
başqa sahələrdəki əməkdaşlığımız təkcə xalqlarımız, ölkələrimiz üçün fayda gətirmir, həm də bölgədə gedən
proseslərə də çox müsbət təsirini göstərir. Bizim bütün iqtisadi və siyasi təşəbbüslərimiz bölgədə əməkdaşlığın,
sabitliyin, sülhün bərqərar olunmasına xidmət göstərir. Bu baxımdan tam əminliklə deyə bilərik ki,
ümumiyyətlə Türkiyə və Azərbaycanın siyasəti, bölgədə irəli sürülən təşəbbüslər bu gün və gələcəkdə sabitliyin
daha da möhkəmlənməsinə yeni şərait yaradacaqdır.
Bir sözlə, bu gün hörmətli Prezidentlə ikitərəfli məsələləri müzakirə edərkən, bölgədə yaranmış
vəziyyəti və baş vermiş hadisələri müzakirə edərkən, bir daha görürük ki, bizim mövqeyimiz birdir,
maraqlarımız birdir və bu hadisələrə baxışlarımızda da fərq yoxdur. Bu, çox önəmlidir. Çünki, bu, həm iki ölkə
arasında olan ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirir, digər tərəfdən, sirr deyil ki,
Türkiyə və Azərbaycanın bölgədəki rolu və təsir imkanları böyüyür. Bunun müxtəlif səbəbləri var və bu
səbəblərin yaranmasında, əlbəttə ki, bizim fəaliyyətimiz də az əhəmiyyət kəsb etmir. Beləliklə, biz gələcək birgə
fəaliyyət haqqında çox açıq və aydın mənzərə görürük və əminəm ki, gələcək birgə səylər nəticəsində biz
bölgədə sülhün təmin olunmasını görəcəyik.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də ön plana çıxır. Çünki məsələnin uzun
illər həll olunmaması həm Azərbaycan üçün, həm də bölgə üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Biz istəyirik ki,
məsələ tezliklə və beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın. Azərbaycan bütün beynəlxalq
təşkilatlarda öz mövqeyini açıq-aydın ortaya qoyur. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsində Ermənistan hərbi qüvvələrinin işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılmasına dair tələblər
göstərilibdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində bu ilin mart ayında qəbul edilmiş qətnamə də bu
istiqamətdə çox müsbət bir addımdır. Digər beynəlxalq təşkilatların qərarları da.
Biz istəyirik ki, bu işğala son qoyulsun. Biz istəyirik ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Məhz buna
görə, - baxmayaraq ki, 15 ildən çoxdur danışıqlar nəticəsiz gedir, - biz yenə də sülh prosesinə sadiqik. Ancaq,
eyni zamanda, o da aydındır ki, bu məsələnin həlli yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə əsaslanmalıdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal olunmuş bütün
torpaqlardan çıxarılmalıdır, Azərbaycanın 1 milyon qaçqını və məcburi köçkünü öz doğma torpağına
qayıtmalıdır.
Beləliklə, əgər biz buna nail olsaq, bölgədə tam yeni vəziyyət yaranacaqdır: işbirliyi, sabitlik, yeni
iqtisadi və siyasi təşəbbüslər, kommunikasiyaların açılması. Bir sözlə, bölgədə həm sülh təmin olunacaq, həm
də inkişaf daha da sürətlə gedəcəkdir.
Düzdür, bu gün Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadiyyatları o qədər möhkəmdir ki, bizim uğurlu
inkişafımıza heç nə təsir edə bilməz. Ancaq əgər biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll
edə bilsək, - mən buna ümid edirəm, - əlbəttə ki, bütün ölkələrin inkişafı daha da sürətli olacaqdır. Hər bir ölkə
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bundan faydalanacaqdır. Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun və
bölgədəki bütün ölkələr bir-biri ilə normal münasibətlər yarada bilsinlər. Yenə də deyirəm, bunu etmək üçün,
sadəcə olaraq, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin iradəsi və müdrik addımları lazımdır.
Mən də, hörmətli Abdullah Gül də belə fikirdəyik ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi məsələnin həlli
üçün öz səylərini göstərməyə davam edəcəkdir. Müəyyən ümidverici amillər də var, ümidverici məlumatlar da
var. Əlbəttə ki, hadisələri qabaqlamaq istəməzdim, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə baxırıq. İnanmaq
istəyirəm ki, həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın və digər ölkələrin səyləri nəticəsində biz
bölgədə sülhün təmin edilməsinə nail olacağıq.
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BAKIDA ÖZBƏKİSTAN-AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİNİN
İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Bakı şəhəri,
11 sentyabr 2008-ci il
Hörmətli İslam Abduqəniyeviç,
hörmətli qonaqlar,
xanımlar və cənablar!
İslam Abduqəniyeviç, icazə verin, Sizi bir daha Azərbaycan torpağında ürəkdən salamlayım. Sizin
səfəriniz bu vaxta qədər də dinamik və səmərəli inkişaf edən münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm
mərhələdir. Əlbəttə, bu səfər və onun nəticələri ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində də
çox mühüm rol oynayacaqdır. Bizi birləşdirən ənənələrimiz, mədəniyyətimiz, dillərimizin ümumiliyidir, bizi
birləşdirən tərəqqiyə çalışmağımız, vətəndaşlarımızın maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi islahatların
aparılmasına və güclü dövlətlər yaradılmasına yönəlmiş mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində çox
səmərəli işimizdir.
Xalqlarımız və ölkələrimiz arasında ənənəvi əlaqələr dövlətlərimiz müstəqillik əldə edəndən sonrakı
dövrdə bizim regionda, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Qafqaz regionunda mühüm rol oynayır. Regional əməkdaşlıq da
bizim birgə fəaliyyətimizin mühüm istiqamətidir. Lakin şübhəsiz ki, bizim ikitərəfli münasibətlərimiz birinci
yerdə dayanır.
Bugünkü səfər, bizim aramızda, nümayəndə heyətlərinin üzvləri arasında aparılmış müzakirələr, eləcə
də imzalanmış sənədlər – bütün bunlar ölkələrimiz arasında çox möhkəm münasibətlərin olmasını göstərir. Bu
münasibətlər dinamizm meyillidir, onların çox yaxşı perspektivləri var. Biz beynəlxalq təşkilatlarda həmişə birbirimizi dəstəkləmişik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanla bağlı
məsələlər barədə Özbəkistanın mövqeyini çox yüksək qiymətləndiririk. Biz də öz tərəfimizdən, lazım gələrsə,
qardaş ölkəni həmişə dəstəkləyəcəyik.
Bir sözlə, əməkdaşlığımızın bütün istiqamətlərində, - istər ikitərəfli əlaqələr olsun, istərsə də qarşılıqlı
siyasi əlaqələr, iqtisadi perspektivlər və mövcud layihələr, humanitar sahədə regional səviyyədə və beynəlxalq
formatda əməkdaşlıq, - biz öz sözümüzü deyirik və yaxın müttəfiqlər kimi hərəkət edirik.
Regionumuzda, Qafqazda, Xəzər regionunda, Mərkəzi Asiyada vəziyyətin qiymətləndirilməsində
bizim yanaşmalarımızda ortaq cəhətlər çoxdur. Təbii ki, bizim bu çağırışlara vaxtında və dəqiq cavab verə
bilməyimiz yaranmış və dəyişməkdə olan vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməsindən və düzgün nəticələr
çıxarılmasından asılı olacaqdır.
Biz istəyirik ki, regionumuzda sülh olsun, bütün Qafqazda sabitlik bərqərar olsun, bizim regiondakı
münaqişələr beynəlxalq hüququn normaları və prinsipləri əsasında ədalətlə həll edilsin. Bu halda bizim regionda
əməkdaşlıq üçün lap çox imkan olacaqdır.
Hazırda Azərbaycan istər energetika, nəqliyyat sahəsində, istərsə də başqa sahələrdə bir sıra regional
layihələrin təşəbbüsçüsüdür. Bu layihələr çox uğurla həyata keçirilir və sözün geniş mənasında bütün regionu
əhatə edir. Buna görə də biz çox istəyirik ki, gələcəkdə Özbəkistanla birgə layihələrimiz, daha sıx
kooperasiyaya, müştərək istehsalatlar yaradılmasına, investorların marağı olarsa, müştərək investisiyalara şərait
yaradan layihələr olsun. Başqa sözlə, biz ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq üçün bazar
münasibətlərinin bütün mexanizmlərini cəlb etmək istəyirik.
Bir daha demək istəyirəm, bunun üçün hər cür şərait var: həm ənənəvi tarixi və mədəni əlaqələr, həm
də regional siyasətin və beynəlxalq fəaliyyətin bir çox məsələlərinə ümumi yanaşmalar. Bu gün artıq deyildiyi
kimi, regional və beynəlxalq xarakterli bütün məsələlər barədə Özbəkistanın prinsipial mövqeyini, Sizin
dövlətin müstəqil xəttini və son illərdə Sizin rəhbərliyiniz altında ölkənizin qazandığı uğurları xüsusi qeyd
etmək istəyirəm. Bütün bunlar burada, Azərbaycanda böyük rəğbət və hörmət doğurur. Siz Azərbaycan xalqının
qardaş özbək xalqına münasibətini, Azərbaycan xalqının şəxsən Sizə böyük hörmət bəslədiyini bilirsiniz. Biz
Sizin səfərinizi həm də dostluğumuzun mühüm əlaməti kimi qəbul edirik.
Əminəm ki, səfərin davamı çox uğurlu olacaqdır. Bu gün bizim müzakirə etdiyimiz və nəzərdə
tutduğumuz məsələlər belə deməyə əsas verir. Gələcəkdə isə, əldə olunmuş razılaşmalar əsasında biz daha fəal
inkişaf edəcək və əməkdaşlıq edəcəyik.
Sağ olun.
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BAKIDA ÖZBƏKİSTAN PREZİDENTİ İSLAM KƏRİMOVUN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
11 sentyabr 2008-ci il
Hörmətli İslam Abduqəniyeviç!
Hörmətli qonaqlar,
əziz dostlar!
Bu gün Özbəkistan-Azərbaycan münasibətlərinin tarixində olduqca əlamətdar gündür. Bu gün
Özbəkistan Prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu İslam Abduqəniyeviç Kərimov Azərbaycana rəsmi
səfərə gəlmişdir.
Biz bu səfərə çox böyük əhəmiyyət veririk və şadıq ki, səfər böyük uğurla keçir. Əminəm ki, bu
səfərin nəticələri və imzalanmış sənədlərdə əksini tapmış qərarların yerinə yetirilməsi münasibətlərimizin
hərtərəfli inkişafı üçün yeni şərait yaradacaqdır. Biz bunda çox maraqlıyıq və çox istəyirik ki,
münasibətlərimizin hərtərəfli inkişafı, həyatımızın bütün sahələrini əhatə etməsi üçün gələcəkdə də bütün
sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar, nəqliyyat, energetika sahələrində fəal əməkdaşlıq edək. Bunun
üçün bütün imkanlar var.
Əvvələn, bu, əsrlər boyu həmişə sülh və həmrəylik şəraitində yaşamış xalqlarımız arasında olan
ənənəvi qardaşlıq münasibətləridir. Bu, həm də mədəniyyətlərimizin, ənənələrimizin, habelə dilimizin ümumi
olmasıdır, çünki bir-birimizi tərcüməçisiz başa düşürük. Bütün bunlar indi - müstəqil dövlətlərimizin fəal və
dinamik inkişaf etdiyi, öz siyasi və iqtisadi potensiallarını möhkəmləndirdiyi, Mərkəzi Asiya və Qafqaz
regionunda mühüm rol oynadığı bir vaxtda münasibətlərin inkişafı üçün möhkəm bazadır.
Beləliklə, əminəm ki, regionumuzdakı inteqrasiya prosesləri, Mərkəzi Asiyada və Qafqazda, Xəzər
hövzəsində regional əməkdaşlıqla bağlı proseslər xeyli dərəcədə bizim münasibətlərimizin uğurla inkişafından
asılı olacaqdır. Bizi böyük tarix birləşdirir, lakin gələcəkdə bizi qarşılıqlı əlaqələrin, kooperasiyanın
səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş yeni layihələr, nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində birgə
layihələr, müştərək iştirak gözləyir. Başqa sözlə, yaşadığımız regionda əməkdaşlığın uğurlu inkişafını, xeyli
dərəcədə həm də bizim münasibətlərimizin uğurlu olması müəyyənləşdirəcəkdir.
Bugünkü səfər və aparılmış danışıqlar bir daha təsdiq edir ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər çox
yüksək səviyyədədir. Bu gün biz qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin çox geniş dairəsini – ikitərəfli
münasibətləri, regional siyasəti, Qafqazda baş verən prosesləri, yeni çağırışları, yeni təhdidləri, bizi narahat edən
və həlli tələb olunan məsələləri müzakirə etdik. Belə bir ümumi fikrə gəldik ki, dialoq, işbirliyi və qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlığın potensialını artırmaq yolu ilə bir çox problemləri həll edə bilərik. Biz buna
köklənmişik. İndi bunun üçün bütün şərait var: Özbəkistanın artmaqda olan iqtisadi potensialı, maliyyə
imkanları, habelə bizim ölkəmizdə gedən və müstəqilliyimizi möhkəmləndirən, müstəqil siyasət yeritməyə
imkan verən müsbət proseslər.
Yəqin ki, ölkələrimizə əminliklə aid edə biləcəyimiz bir çox digər cəhətlər sırasında müstəqil siyasət
xəttini, ölkələrimizin və xalqlarımızın milli mənafelərinin qorunmasında, habelə regionda baş verən proseslərlə
münasibətdə ardıcıl və prinsipial siyasəti də vurğulamaq olar.
Mən çox şadam ki, biz bu gün Azərbaycanı çox yaxşı tanıyan, onu sevən və Azərbaycanda sevilən
əziz qonağımız İslam Abduqəniyeviç Kərimovu qəbul edirik. Tam məsuliyyətlə deməliyəm ki, ölkələrimiz
arasındakı müasir münasibətlərin əsasını xalqlarımızın iki böyük lideri - İslam Kərimov və Heydər Əliyev birgə
problemlərin həllində səylərimizin birləşdirilməsi işində fəal əməkdaşlığa başlayanda qoymuşlar. Onlar
ölkələrimizin dövlətçiliyinin əsasını qoymuşlar, sabitliyi, davamlı inkişafı təmin etmişlər. Onların rəhbərliyi
altında ölkələrimiz sübut etmişlər ki, nəinki müstəqil yaşaya, həm də milli mənafelərini uğurla təmin edə,
regional proseslərdə əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər.
Müasir dövrdə münasibətlərimiz məhz bu müsbət məqam üzərində qurulur və daha da genişləndirilir.
Bugünkü gün, imzalanmış sənədlər və ən başlıcası, münasibətlərimizin ruhu bunu təsdiq edir. Bütün bunlar həm forma, həm ruh, həm də qarşılıqlı anlaşma xalqlarımızın yaxınlaşmasına kömək edir. Əlbəttə ki, həm də
özbək xalqının böyük oğlu, mütəfəkkir şair Əlişir Nəvainin sabah açılacaq abidəsi. Bu, həm özbək xalqının
böyük oğlunun xatirəsinə ehtiram əlamətidir, həm də bizim münasibətlərimizin xarakterini göstərir.
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Mən bu badəni Özbəkistan Prezidentinin sağlığına, qardaş özbək xalqının tərəqqisi, ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında dostluğun şərəfinə qaldırmaq istəyirəm.
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BAKIDA BÖYÜK ÖZBƏK ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ ƏLİŞİR NƏVAİNİN
ABİDƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
ÇIXIŞ
Bakı şəhəri,
12 sentyabr 2008-ci il
Hörmətli İslam Abduqəniyeviç!
Hörmətli dostlar!
Bu gün Özbəkistan və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin tarixində çox əlamətdar gündür.
Bu gün Bakıda, şəhərimizin mərkəzi küçələrindən birində özbək xalqının böyük oğlu, böyük şair, mütəfəkkir,
dövlət xadimi Əlişir Nəvainin abidəsi açılır. Bizə çox xoşdur ki, bu gün abidənin açılışında Özbəkistan
Prezidenti İslam Abduqəniyeviç Kərimov iştirak edir.
Azərbaycanda Nəvainin yaradıcılığına çox bələddirlər. Bu böyük şairin, demək olar ki, bütün əsərləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. O, Özbəkistan ədəbiyyatının, Şərq xalqları ədəbiyyatının inkişafına çox
böyük təsir göstərmişdir.
Bu abidə bu böyük insanın xatirəsinə ehtiram əlaməti olmaqla bərabər, həm də əsrlər boyu bir-biri ilə
sülh, həmrəylik şəraitində yaşamış, həmişə dostluq etmiş özbək və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin
xarakterini və ruhunu əks etdirir. Bu münasibətlər bu gün də davam edir. İndi, mən deyərdim ki, ölkələrimizin
tərəqqisi dövründə, Özbəkistanın və Azərbaycanın müstəqilliyinin, dövlət suverenliyinin möhkəmləndiyi və
inamla inkişaf etdiyi dövrdə ölkələrimiz arasında münasibətlər yeni xarakter kəsb edir. Biz keçid dövrünə,
transformasiya dövrünə xas olan çətinliklərin, demək olar, hamısını keçmişdə qoymuşuq.
Bu gün artıq heç kəs şübhə etmir ki, həm Özbəkistan, həm də Azərbaycan gələcəkdə də fəal inkişaf
edəcək, inteqrasiya, kooperasiya edəcək və ölkələrimizin xalqları daha yaxşı yaşayacaqlar. Ona görə də bizim
firavanlığımız da, Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionunda sülh və sabitlik də ölkələrimiz arasında sıx
münasibətlərdən asılıdır. Biz bu münasibətləri çox əziz tuturuq, onlar qardaşlıq münasibətləri xarakteri daşıyır,
ənənələrə, möhkəm tarixi bazaya əsaslanır və bu gün çox uğurla inkişaf edir.
Mən çox şadam ki, biz hörmətli qonağımız, Özbəkistan Prezidenti İslam Abduqəniyeviç Kərimovu
Bakıda qəbul edirik. Biz dünən və bu gün bir daha yəqin etdik ki, münasibətlərimiz nə qədər yaxındır. Mən
dünən İslam Abduqəniyeviçə dedim ki, özbək xalqının bəxti gətirib: onun tarixinin ən məsul dövründə,
Özbəkistanın müstəqil dövlət kimi formalaşdığı vaxtda bu ölkəyə İslam Abduqəniyeviç Kərimov rəhbərlik
etmişdir.
Bu mənada bizim bəxtimiz az gətirdi. Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşması müstəqilliyin əldə
edilməsi ilə eyni vaxtda deyil, iki il sonra başlandı. Bu iki il ölkəmizi geri saldı və müstəqilliyin ilk illərinin ağır
nəticələrini aradan qaldırmaq və inkişaf yoluna çıxmaq üçün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin çox gərgin səylər göstərməsi lazım gəldi. Bu gün ölkələrimiz arasında yaranmış münasibətlər də çox
cəhətdən xalqlarımızın iki liderinin fəaliyyəti, onların dostluğu və şəxsi münasibətləri sayəsində formalaşmışdır.
Biz Azərbaycanda ötən illər ərzində, o cümlədən ölkələrimiz arasında münasibətlərdə seçilmiş xətti
davam etdiririk və gələcəkdə də bu münasibətləri inkişaf etdirmək, onları yeni səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım
olan hər şeyi edəcəyik.
Bakıda Əlişir Nəvainin abidəsinin açılması, şəhərin mərkəzi küçələrindən birinə böyük alim, böyük
özbək xalqının nümayəndəsi Mirzə Uluqbəyin adının verilməsi kimi xalqlarımızın həyatındakı mühüm hadisələr
isə, sadəcə, münasibətlərimizi səciyyələndirən, qarşılıqlı rəğbət hisslərimizin dərinliyini, qarşılıqlı sevgi və
qardaşlıq münasibətlərini əks etdirən səciyyəvi cəhətlərdir.
Mən sizin hamınızı – həm qardaş Özbəkistan xalqını, həm də Azərbaycan xalqını bu əlamətdar hadisə
münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Əminəm ki, bu hadisə gələcəkdə ölkələrimiz arasında daha sıx
münasibətlər yaranmasına kömək edəcəkdir.
Sağ olun.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev və Prezident İslam Kərimov abidənin önünə əklil qoydular, xatirə şəkli
çəkdirdilər.
Dövlət başçıları tanınmış ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşüb söhbət etdilər.
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İSLAM KƏRİMOV: Sizin Prezidentiniz İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Özbəkistan Prezidenti
Azərbaycanı yaxşı tanıyır və sevir. Prezident İlham Əliyev mənim üçün başlıca olan məqamı söylədi: həqiqətən,
mən Azərbaycanı elə tanıyıram ki, dünyanın ən böyük dövlətlərinin bizim ölkəmizə də tez-tez gələn
nümayəndələri Azərbaycanı o dərəcədə tanımır. Mən azərbaycanlıları öz qardaşlarım kimi tanıyıram. Siz necə
varsınızsa, mən sizi elə tanıyıram. Mən sizin tarixinizi bilirəm, sizin nə ilə yaşadığınızı, nəyin sayəsində öz
millətinizə görə, öz Prezidentinizə görə qürur hissi keçirdiyinizi bilirəm.
Həmişə belə olun. Bu, mənim sizə çox böyük arzumdur.
FƏRHAD XƏLİLOV (xalq rəssamı): Sağ olun. Sizə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram. Özbək
xalqı bizimlə qardaş xalqdır, biz həmişə ünsiyyətdə olmuşuq və ünsiyyətimiz davam edir. Bizim əlaqələrimiz
kəsilmir. Sizin və bizim rəssamlar bir-birini tanıyırlar. Sizin rəssamlar Bakıya gəlirlər. Sizin mahir
heykəltəraşınız belə gözəl abidə yaratmışdır.
İSLAM KƏRİMOV: Yeri gəlmişkən, bu abidə bizim milli parkın ən görkəmli yerində qoyulmuş
abidənin surətidir. Müəllif mənə Nəvainin əyləşmiş vəziyyətdə təsvir edildiyi başqa bir abidə göstərəndə dedim:
“Yox, abidəni elə düzəlt ki, şair sanki Azərbaycana doğru addımlayır”. Fikir verin, o, sizə doğru gəlir, qollarını
açaraq sanki deyir: “Mən sizin yanınıza gəlirəm, mənim balalarım”. Necə bilirsiniz, bu, yaxşıdırmı?
İLHAM ƏLİYEV: Çox yaxşıdır. Elə abidələr var ki, sanki hərəkət edirlər. Yəqin ki, Özbəkistanda
bu cür abidələr çoxdur.
FİKRƏT SADIQ (xalq şairi): Nəvai türk dünyasının ən böyük şairidir.
İSLAM KƏRİMOV: Mən İlhamla birlikdə burada, sizin aranızda olmağıma ürəkdən şadam. Mən
sizin bu gün hansı hisslər keçirdiyinizi başa düşürəm. İndi Qafqaz mürəkkəb bir dövr yaşayır və Azərbaycan bu
cür olduqca mürəkkəb şəraitdə davamlı inkişafa, öz ölkəsində sülhə və sabitliyə nail olur. Bu, Heydər Əliyevin
qoyub getdiyi və bu gün onun oğlunun layiqincə davam etdirdiyi irsdir. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm.
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MOSKVADA AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA PREZİDENTLƏRİNİN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Moskva şəhəri,
16 sentyabr 2008-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə məni Moskvaya səfərə və bu görüşü keçirməyə dəvət etdiyinə görə Dmitri Anatolyeviç
Medvedevə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Dmitri Anatolyeviçin qeyd etdiyi kimi, bizim təmaslarımız çox
intensiv xarakter daşıyır və bu, ölkələrimiz arasında münasibətlərin xarakterini əks etdirir. Biz bir neçə dəfə
görüşmüşük və hər dəfə çoxlu mövzuları müzakirə etmişik.
Təbii ki, ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələlər diqqət mərkəzindədir. Rusiya ilə Azərbaycan
arasında münasibətlər çox dinamik, müsbət şəkildə inkişaf edir və regional proseslərə də müsbət təsir göstərir.
Bizim qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrimiz, siyasi dialoqumuz çox fəaldır, biz humanitar sahədə əməkdaşlıq edirik və
bütün bu istiqamətlərdə, eləcə də başqa sahələrdə davamlı irəliləyiş olduğunu görürük.
Rusiyanın və Azərbaycanın iqtisadi potensialının artması təsərrüfat subyektlərinin, şirkətlərin dinamik
inkişafına şərait yaradır, qarşılıqlı investisiyalar, birgə layihələr müzakirə edilir. Bu da təbii ki, bizim
münasibətlərimizi daha da möhkəmlədəcəkdir.
Biz qonşu dövlətlərik, bizim həm quruda, həm də dənizdə ümumi sərhədimiz var və qonşular arasında
münasibətlər çox vacibdir. Qonşular arasında münasibətlər heç də həmişə istənilən kimi olmur. Lakin mən belə
hesab edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır və qonşular arasında
münasibətlərə nümunə ola bilər. Biz bundan çox razıyıq və ümidvarıq ki, gələcəkdə də bu münasibətləri inkişaf
etdirmək, onları yeni məzmunla, yeni layihələrlə zənginləşdirmək, bununla da ölkələrimizin davamlı inkişafına
və regionda inteqrasiyanın daha da güclənməsinə şərait yaratmaq üçün maksimum səy göstərəcəyik.
Əlbəttə, bu gün regionda yaranmış vəziyyət müəyyən narahatlıq doğurur və Azərbaycan bu
gərginliyin azaldılmasına öz töhfəsini verməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, regionda fikir ayrılıqlarına səbəb
olan məsələlər dinc yolla, dialoq yolu ilə, təmas nöqtələri tapmaq yolu ilə və əlbəttə, qarşılıqlı hörmət əsasında
həll edilməlidir.
Bu gün biz ikitərəfli xarakter daşıyan məsələlərlə yanaşı, regional prosesləri, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini də müzakirə etdik. Biz ümid edirik ki, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədri kimi Rusiya tənzimləmə prosesində fəal rolunu davam etdirəcəkdir. Qafqaz regionunda baş
verən proseslər nə qədər mürəkkəb olsa da, bizə belə gəlir ki, bu gün münaqişənin bütün dövlətlərin mənafeyinə
cavab verən və beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanan şəkildə həlli üçün yaxşı imkanlar var. Mən əminəm ki,
əgər münaqişə yaxın vaxtlarda həll olunarsa, kifayət qədər geniş formatda regional əməkdaşlıq üçün yeni
perspektivlər yaranacaq, bu isə bütün ölkələrin xeyrinə olacaqdır. Biz bu regionda öz qonşularımızla bərabər
yaşayırıq və yaşayacağıq, heç kəs bu regiondan heç yerə köçüb getməyəcəkdir. Ona görə də səmərəli qarşılıqlı
əlaqələr, mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq mexanizmlərini axtarıb tapmaq lazımdır. Bir daha demək istəyirəm,
əgər bizim regionda bütün qonşu ölkələr arasında münasibətlər Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər
kimi olsaydı, sizi inandırıram, heç vaxt nəinki münaqişə, hətta heç bir anlaşılmazlıqlar da olmazdı.
Buna görə bir daha demək istəyirəm ki, biz münasibətlərimizin səviyyəsini çox yüksək
qiymətləndiririk, bu münasibətləri daha da möhkəmlətməyə çalışırıq və öz tərəfimizdən həmin məqsədə nail
olmaq üçün bundan sonra da lazım olan hər şeyi edəcəyik. Heç şübhəsiz, bu baxımdan humanitar sahə ilə bağlı
məsələlər də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dmitri Anatolyeviçin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda rus dilinə,
rus mədəniyyətinə çox qayğıkeş münasibət bəslənir və bu münasibətlər təkcə sözdə deyil, əməli işdə də özünü
göstərir. Bəlkə də bu məsələlər geniş ictimaiyyətə həmişə məlum olmur, ola bilsin ki, biz indi piar deyilən
məsələ ilə o qədər də fəal məşğul olmuruq, lakin hesab edirik ki, ən yaxşısı öz işini vicdanla və namusla
görməkdir, informasiya isə hər bir halda öz oxucusunu tapacaqdır.
Mən bu dəvətə görə, adətən olduğu kimi, yenə də bütün məsələləri çox açıq, səmimi, yoldaşcasına
müzakirə etməyə imkan verən şərait yaradılmasına görə Rusiya Prezidentinə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
Bu cür müzakirələr bizim münasibətlərimizin ruhunu və xarakterini əks etdirir. Sağ olun.
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ANKARADA GENİŞ TƏRKİBDƏ GÖRÜŞ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA MƏTBUAT
NÜMAYƏNDƏLƏRİ QARŞISINDA
BƏYANATI
Ankara şəhəri,
5 noyabr 2008-ci il
-Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım,
Hörmətli mətbuat nümayəndələri,
Cənab Prezident, ilk növbədə, məni rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə və bütün türk xalqına öz
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən Türkiyədə yenidən olmağımdan çox məmnunam və Siz qeyd
etdiyiniz kimi, prezident seçkilərindən sonra bu, mənim ilk rəsmi səfərimdir və təbiidir ki, bu səfər
Türkiyəyədir. Bu, bizim aramızda olan münasibətləri, münasibətlərimizin nə qədər yüksək səviyyədə olmasını
göstərir.
Türkiyə-Azərbaycan ikitərəfli münasibətləri Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
yaranmışdır. Ancaq ondan əvvəl bizim xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşamışlar, yaratmışlar, bir-birinə
dəstək olmuşlar. Bu gün isə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri çox sürətlə inkişaf edir və mənim səfərim, onun
uğurlu nəticələri deməyə əsas verir ki, biz gələcək illərdə də bu gözəl dinamikanı saxlayacaq, bütün sahələrdə
əlaqələrimizi daha da gücləndirəcəyik.
Bizim əlaqələrimiz çoxşaxəlidir, bütün sahələri əhatə edir. Həm siyasi, həm iqtisadi, mədəni, həm də
enerji, ticarət, nəqliyyat sahələrində – bütün sahələrdə biz bu əməkdaşlıqdan çox məmnunuq və bütün
istiqamətlərdə yaxşı nəticələr var. Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələlər həm ikitərəfli münasibətlərin gələcək
perspektivlərinə təkan verəcək, həm bölgədə gedən vəziyyətə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Sirr deyil ki, bu
gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri regionda gedən proseslərə çox ciddi və müsbət təsir göstərir.
Bizim bütün birgə təşəbbüslərimiz – istər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də enerji sahəsində göstərilən
təşəbbüslər bölgədə sülhün möhkəmlənməsinə, əməkdaşlığın dərinləşməsinə və sabitliyin tam bərqərar
olunmasına xidmət göstərir. Türkiyə tərəfindən bu yaxınlarda irəli sürülmüş Qafqazda Sabitlik və Əməkdaşlıq
Platformasının da əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu bölgədə yaşayan bütün ölkələr bir-biri ilə normal
münasibətlər qura bilsinlər, narahatlıq yaradan bütün məsələlər həll olunsun, qarşıdurmaya son qoyulsun və
bölgədə sülh təmin edilsin. Əlbəttə ki, bunu etmək üçün bölgədə, ilk növbədə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmalıdır. Bu məsələnin ədalətli həll edilməsi üçün göstərdiyi səylərə görə biz
Türkiyəyə daim minnətdarıq, Türkiyənin bu işlərdə fəal olmasını alqışlayırıq. Qafqazda gedən proseslərdə
Türkiyənin fəal olmaq təşəbbüslərinə biz çox böyük ümidlərlə baxırıq. Hesab edirik ki, bunun çox gözəl
nəticələri ola bilər və ilkin xoş məqamların əlamətlərini görürük. Mən hesab edirəm ki, bu məsələnin həlli üçün
səylər davam etdirilməlidir. Hesab edirəm ki, bu yaxınlarda Moskvada imzalanmış birgə Bəyannamə mümkün
olan sülh razılaşması üçün yaxşı əsasdır. Bəyannamənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, orada beynəlxalq
hüquq normaları öz yerini tapır və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qəbul edilmiş qərarlar, qətnamələr
dəstəklənir. Məsələnin mərhələli yollarla həll olunmasına diqqət göstərilir və hesab edirəm ki, bu, məsələnin
həlli üçün çox yaxşı əsas ola bilər.
Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və işğal altına düşmüş
torpaqlar işğalçılardan boşaldılmalıdır. Bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır.
Ümid edirəm ki, bölgədə yaranan yeni vəziyyət və Türkiyənin bu işlərə ciddi müdaxiləsi, eyni zamanda,
Rusiyanın vasitəçilik missiyasına yeni təkan verməsi, Minsk qrupunun digər həmsədrləri Amerika və Fransanın
fəallığı - bütün birgə səylər məsələnin həllinə gətirib çıxaracaqdır.
Ancaq bununla bərabər, bölgə inkişaf edir, Azərbaycan inkişaf edir və Türkiyə-Azərbaycan
münasibətləri çox konkret layihələrlə zənginləşdirilir. Enerji layihələri, nəqliyyat layihələri – bütün bunlar bizim
təşəbbüsümüzlə baş tutubdur. Bütün bunları etmək üçün çox böyük səylər göstərilibdir. Çox mürəkkəb
geosiyasi vəziyyətdə biz bunu bacardıq. Bu onu göstərir ki, biz qarşıya qoyduğumuz bütün məsələləri birgə
səylərlə, birgə iradə ilə, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı əsasında həll edirik. Bu layihələr gələcəkdə həm yeni
imkanlar açacaq, həm iqtisadi mənfəət gətirəcək və artıq gətirir və eyni zamanda, bölgədə əməkdaşlığın
dərinləşməsinə təkan verəcəkdir. Bu məsələlərlə bağlı bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur.
Bu gün beynəlxalq məsələlər də geniş müzakirə olundu və mən də hörmətli Prezident Abdullah Gülün
Barak Obamaya göndərilən təbriklərinə qoşuluram. Ümid edirəm ki, Amerika-Azərbaycan münasibətləri
bundan sonra da sürətlə inkişaf edəcək və mən yeni seçilmiş Prezidentə uğurlar diləyirəm.
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Göstərilən qonaqpərvərliyə və xoş, səmimi münasibətə görə həm əziz qardaşım, cənab Prezident Sizə,
həm də bütün türk yoldaşlarımıza bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da iki qardaş ölkə əl-ələ verib uğurla irəliyə gedəcəkdir.
Təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ABDULLAH GÜLÜN ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN ŞƏRƏFİNƏ VERİLMİŞ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ
NİTQ
Ankara şəhəri,
5 noyabr 2008-ci il
-Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli Hayrünnisə xanım!
Hörmətli cənab Baş nazir!
Əziz dostlar!
İlk növbədə, əziz dostum, Prezident Abdullah Gülə məni Türkiyəyə dəvət etdiyinə görə dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Təsadüfi deyil ki, prezident seçkilərindən sonra mənim ilk rəsmi səfərim məhz Türkiyəyədir. Bu,
təbiidir, iki ölkə arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin təzahürüdür. Bu, çox önəmlidir.
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri həm ölkələrimiz, xalqlarımız üçün, həm də bütün bölgə üçün çox böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Əziz dostum cənab Prezident öz nitqində ikitərəfli münasibətlərin, demək olar ki, bütün sahələrini
əhatə etdi. Bu, doğrudan da hərtərəfli münasibətlərdir, bütün sahələri əhatə edir, elə bir sahə yoxdur ki, orada
Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri inkişaf etməsin. Çox böyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
biz bütün sahələrdə uğurları görürük. Praktik əməkdaşlığın gözəl nəticələrini görürük. Bizim birgə
təşəbbüslərimiz - istər siyasi sahədə, istər iqtisadi, istərsə də enerji, nəqliyyat sahələrində irəli sürülmüş
təşəbbüslər həm ölkələrimizi gücləndirir, həm iki ölkə arasında olan münasibətləri yeni pilləyə qaldırır, həm də
yaşadığımız bölgədə əməkdaşlığın, sabitliyin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Bu gün tam qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, Türkiyə və Azərbaycanın birgə fəaliyyəti bölgədə sabitləşdirici amilə çevrilibdir. Bizim iştirakımız
olmadan, razılığımız olmadan bölgədə heç bir layihə - istər siyasi, istər iqtisadi və başqa layihələr icra oluna
bilməz. Məhz bizim təşəbbüsümüzlə bölgə üçün və dünya üçün böyük əhəmiyyət daşıyan enerji, nəqliyyat
layihələri çox uğurla gerçəkləşir. Bu uğurun təməlində iki ölkə arasında olan münasibətlər dayanır, iki xalqın
iradəsi, bir-birimizə olan dostluq-qardaşlıq duyğuları dayanır. Ən əsası bundan ibarətdir. Türk və Azərbaycan
xalqları əsrlər boyu bir yerdə yaşamışlar. Biz bir millət – iki dövlətik. Ancaq bu gün biz iki müstəqil dövlətik.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, ilk növbədə bizi Türkiyə dəstəkləmişdir. Ən çətin
anlarımızda Türkiyə daim bizim yanımızda olubdur. Bu gün də belədir. Ancaq bu gün Azərbaycan da
güclənibdir. Azərbaycan da ikitərəfli münasibətlərə öz töhfəsini verir və bir-birimizi dəstəkləməyimiz, əlbəttə
ki, bizi gücləndirir. Bunu biz bölgədə gedən proseslərdə görürük, geniş mənada beynəlxalq müstəvidə görürük.
Bu fürsətdən istifadə edib, bütün türk xalqını bu yaxınlarda Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu, böyük
qələbədir. Böyük uğurdur. Böyük səsçoxluğu ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü seçilmək böyük nailiyyətdir. Bu, Türkiyənin artan imkanlarını, təsir imkanlarını göstərir. Bu,
Türkiyəni gücləndirir və Azərbaycanı gücləndirir.
Qarşımızda duran məsələlər uğurla həll olunur və biz bölgədə, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar
olunmasında Türkiyənin rolunu alqışlayırıq, bunu bəyənirik, dəstəkləyirik. Türkiyənin Cənubi Qafqaz
bölgəsində gedən proseslərdə fəal iştirakını biz böyük sevinclə qarşılayırıq və görəndə ki, bu təşəbbüslər artıq
bölgədə vəziyyətin müsbət istiqamətdə dəyişməsinə gətirib çıxarır, sevincimiz daha da artır. Türkiyə tərəfindən
irəli sürülmüş Qafqazda Sabitlik və Əməkdaşlıq Platformasının ilkin əlamətlərini biz görürük. Ümid edirik ki,
bu təşəbbüs və bölgədə yaşanan digər hadisələr, digər təşəbbüslər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə gətirib çıxara bilər. Bu münaqişə yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll
oluna bilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və işğaldan əziyyət çəkən Azərbaycan vətəndaşları
öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bu məsələnin həlli yolları ilə bağlı fikir artıq dünyada daha da aydın
görünür. Daha da aydın görünür ki, beynəlxalq hüquq normaları əsas şərtdir. Çox sevindirici haldır ki, nəhayət,
Ermənistan tərəfi də bunu qəbul etməyə başlamışdır. Bunun əyani sübutu bu yaxınlarda Moskvada Rusiya,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladığı birgə Bəyannamədir.
Bir sözlə, bölgədə sülhün, sabitliyin tam bərqərar olunması bizim qarşımızda yeni imkanlar, yeni
üfüqlər açacaqdır. Əgər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini taparsa, yeni imkanlar
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açılacaqdır. Bölgədə əməkdaşlıq, bölgədə yaşayan xalqların bir-biri ilə əlaqələrinin qurulması, ölkələrarası
münasibətlər – bütün bunlar öz həllini tapa bilər. Bizim niyyətimiz xoş niyyətdir. Bir daha demək istəyirəm ki,
Türkiyə-Azərbaycan təşəbbüsləri, son illər ərzində bölgədə irəli sürülmüş təşəbbüslər yalnız əməkdaşlığa
yönəldilibdir. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə biz bu təşəbbüslərin daha da böyük nəticələrini görəcəyik.
Mən bu gün çox şadam ki, yenidən qardaş Türkiyədəyəm, yenidən öz dostlarımın arasındayam. Bizim şəxsi
münasibətlərimiz də çox səmimidir, çox gözəldir. Həm əziz dostum Prezidentlə, həm əziz dostum Baş nazirlə
çoxsaylı görüşlərimiz, – həm Bakıda, həm Ankarada, İstanbulda, digər şəhərlərdə, - həm bizim aramızda olan
münasibətləri daha da gücləndirir, eyni zamanda, iki ölkə arasındakı, sözün əsl mənasında, qardaşlıq əlaqələrini
gücləndirir. Bu, çox sevindirici haldır. Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bəlkə də dünyada TürkiyəAzərbaycan münasibətləri qədər ikinci belə səmimi və yaxın münasibətlər yoxdur. Bu, böyük bir dəyərdir,
böyük bir nemətdir. Təbii ki, bu münasibətlər dərin tarixi əsaslar üzərində qurulubdur. Ancaq bununla bərabər,
bizim birgə siyasətimiz, bir-birimizə olan münasibət, bir-birimizə göstərilən dəstək, əlbəttə ki, bu münasibətləri
daha da gücləndirir.
Mən bütün türk xalqına yeni uğurlar, yeni qələbələr, xoşbəxtlik və rifah arzulayıram!
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNDƏ
NİTQ
Ankara şəhəri,
6 noyabr 2008-ci il
-Hörmətli millət vəkilləri,
hörmətli Baş nazir, əziz dostlar!
Mən çox şadam ki, yenidən qardaş ölkədəyəm.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda ötən ay keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra mən ilk rəsmi səfərimi
Türkiyəyə edirəm. Bu, əlbəttə ki, təbii haldır. Ancaq bununla bərabər, bu, bizim münasibətlərimizin nə qədər
yüksək səviyyədə olmasını göstərir. Həqiqətən, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri dünyada bir örnəkdir.
İnanmıram ki, dünyada tapılsın başqa ölkələr ki, onların arasında münasibətlər belə səmimi, belə gözəl olsun.
Bizim münasibətlərimiz dərin tarixi köklər üzərində qurulubdur. Əsrlər boyu bizim xalqlarımız birlikdə
yaşamış, yaratmışlar. Ancaq sonralar dünyada gedən proseslər nəticəsində biz bir-birimizdən ayrı düşmüşdük.
Yalnız Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri qurulmağa
başlamışdır. Bu gün iki müstəqil ölkə bir-birinə dəstək verməklə, ikitərəfli münasibətlərin inkişafına xidmət
göstərir, eyni zamanda bölgədə gedən proseslərə bizim təsir imkanlarımız güclənir.
Bizim münasibətlərimiz çoxşaxəlidir. Siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir, birgə imzalanmış
sənədlər çox gözəl hüquqi baza yaradır. İqtisadi sahədə ticarət dövriyyəsi artır və çoxlu türk şirkətləri
Azərbaycanda, Azərbaycan şirkətləri Türkiyədə fəaliyyət göstərir. Bu gün biz artıq qarşılıqlı sərmayələrdən
danışa bilərik. Bu da çox önəmlidir. Azərbaycana qoyulan sərmayələr bizim iqtisadiyyatımızı gücləndirir və biz
çox şadıq ki, bu sərmayələrin böyük hissəsi Türkiyədən gəlir. Son müddət ərzində Azərbaycan şirkətləri də
Türkiyəyə sərmayə qoymağa başlamışdır. Bu, bir tərəfdən Azərbaycanın artan imkanlarını göstərir, digər
tərəfdən, yenə də demək istəyirəm ki, bütün bunların təməlində bizim aramızda olan dostluq, qardaşlıq
münasibətləri dayanır.
Bizim birgə səylərimiz, təşəbbüslərimiz nəticəsində bölgədə çox önəmli və transmilli layihələr icra
olunur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uğurla fəaliyyəti həm bölgədə sabitliyin möhkəmlənməsinə,
əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərir, həm də bizim iqtisadi imkanlarımızı gücləndirir. Bu gün biz artıq
Şərq-Qərb enerji dəhlizinin uğurlu fəaliyyətini müşahidə edirik. Onun əsasında da bizim təşəbbüslərimiz
dayanır. Hər kəs bilir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi çox mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə həyata
keçirilmişdir. Uzun danışıqlardan, bəzi hallarda uzun mübahisələrdən və edilən təzyiqlərdən sonra biz, nəhayət,
bu layihənin həyata keçirilməsinə nail ola bilmişik. Biz əfsanəni gerçəyə çevirmişik. Bizim iradəmiz,
xalqlarımızın birgə fəaliyyəti, siyasi rəhbərliyin uğurlu və müdrik siyasəti nəticəsində bu, artıq reallıqdır və hər
kəs bu reallıqla hesablaşmalıdır. Bu, sadəcə, bir enerji layihəsi, yaxud da ki, iqtisadi layihə deyildir. Bunun çox
böyük mənası var. Bu, xalqlarımızı uzun illər bundan sonra üçün iqtisadi maraqlarla birləşdirir, bizim
önəmimizi artırır. Artıq bölgədə Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri Türkiyə və
Azərbaycanın iştirakı olmadan həll oluna bilməz.
Xəzər dənizinin təbii ehtiyatları dünya enerji bazarı üçün yeni mənbədir və bunun önəmi getdikcə
artacaqdır. Bu mənbənin başında biz dayanmışıq və əlbəttə ki, bunun gözəl nəticələrini biz ondan sonrakı
layihələrdə də görürük. Biz “Şahdəniz” layihəsinin uğurla icra olunmasını birlikdə qeyd etmişik. Bu gün
Azərbaycan qazı Türkiyə bazarına daxil olur. Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan təbii qazın idxalı ilə məşğul
idi. Bu gün biz bunu ixrac edirik və ilk növbədə, qardaş Türkiyəyə ixrac olunur. Əminəm ki, növbəti illərdə
Azərbaycanda qaz ehtiyatlarının işlənilməsi nəticəsində biz buna daha da böyük həcmdə nail olacağıq. Biz öz
siyasətimizlə, öz layihələrimizlə bir-birimizi gücləndiririk və belə də olmalıdır. Belə olan halda, bölgədə və
dünyada bizim imkan dairəmiz daha da genişlənəcək, təsir imkanlarımız artacaqdır. O cümlədən, iqtisadi və
enerji siyasətimizin uğurla aparılması ilə biz öz siyasi maraqlarımızı daha da dolğun şəkildə müdafiə edəcəyik.
Bu gün biz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə məşğuluq. Bu da tarixi bir layihədir ki, Türkiyə və
Azərbaycan üzərindən Avropanı Asiya ilə birləşdirəcəkdir. Türkiyəni Azərbaycanla dəmir yolu ilə
birləşdirəcəkdir. Bunun çox böyük tarixi və əlbəttə ki, iqtisadi və siyasi önəmi vardır.
Bütün bu layihələr, deyə bilərəm ki, son illər ərzində tamamlandı. Mən xatırlayıram, dörd il bundan əvvəl,
2004-cü ildə bu kürsüdən Məclis qarşısında çıxış edərkən, bu layihələr barədə danışarkən onların uğurlu icrası
haqqında fikirlər söyləmişdim. Ancaq o zaman nə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, nə Bakı-Tbilisi-Ərzurum, nə də ki,
Bakı-Tbilisi-Qars layihələri nə icra olunmuşdu, nə də ki, icrası başlanmışdı. Bu gün isə bunlar reallıqdlr. Biz
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tarix baxımından qısa müddət ərzində, müştərək səylərlə, birgə iradə ilə dostluğumuzun, qardaşlığımızın
möhkəmlənməsi ilə bunu bacardıq. Mən heç şübhə etmirəm ki, bundan sonra qarşıda duran bütün məsələlər eyni
uğurla həll olunacaqdır.
Bu gün Türkiyə-Azərbaycan birliyi bölgədə sabitləşdirici amildir. Cənubi Qafqazda yaşanan hadisələr
bizim hamımızı düşündürür və narahat edir. Biz Azərbaycanda çox şadıq ki, Türkiyə bu məsələlərlə bağlı çox
fəal siyasət aparır. Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq təşəbbüsü ilə çıxış edən Türkiyə bölgədə gedən
proseslərə daha ciddi şəkildə müdaxilə edəcəkdir. Bu müdaxilənin ancaq və ancaq müsbət nəticələri olacaqdır.
Biz buna çox böyük önəm veririk, bu təşəbbüsləri alqışlayırıq. Əminəm ki, bu təşəbbüslər və bölgədə yerləşən
digər ölkələrin xoş niyyəti nəticəsində Cənubi Qafqazda sabitlik və sülh təmin olunacaqdır. Buna böyük ehtiyac
var. Biz çox həssas bölgədə yaşayırıq, çox mürəkkəb tarixi dövrdə yaşayırıq və bizim siyasətimizdən bölgənin,
geniş mənada bölgənin gələcək taleyi, sabitliyi asılıdır.
Cənubi Qafqazda yaşanan son gərgin hadisələr bir daha onu göstərir ki, bu bölgədə sülh çox həssas
məsələdir. Bölgədə, əslində, sülh bərqərar olunmayıbdır. Atəşkəs rejimi mövcuddur. O da imkan vermir tam
əminliklə deyək ki, artıq vəziyyət sabitləşibdir. Cənubi Qafqazda və ümumən bölgədə ən böyük təhlükə
mənbəyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Uzun illərdir ki, münaqişə öz həllini tapa
bilmir. İyirmi ilə yaxındır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq
siyasəti, etnik təmizləmə siyasəti Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, 1 milyondan artıq
azərbaycanlının öz doğma torpaqlarında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşməsi ilə nəticələnibdir. Bizim ərazi
bütövlüyümüz pozulubdur. Bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozan Ermənistan, əfsuslar olsun, hələ ki,
beynəlxalq davranış qaydalarına riayət etmir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4
qətnaməsini icra etmir. Bu qətnamələrdə Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz
çıxarılması nəzərdə tutulubdur. Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Türkiyənin
dəstəyi ilə qəbul olunmuş qərar erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan çıxarılmasını tələb edir. O qərar da
icra olunmur. Yəni biz burada beynəlxalq hüquq normalarına olan laqeyd münasibəti görürük. Biz ümid edirik
ki, bölgədə yaranan yeni vəziyyət münaqişə ilə bağlı olan və məşğul olan bütün tərəfləri daha da
fəallaşdıracaqdır. Ümid edirəm ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi bölgədə gedən prosesləri düzgün təhlil edəcək
və yeni yaranmış reallıqlarla barışmalı olacaqdır. Bunun nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi öz həllini tapa bilər.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır və işğaldan, etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət
şəkən Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpaqlarına qayıda biləcəkdir. Bunu etmək üçün əlbəttə ki,
Ermənistan tərəfi siyasi iradə göstərməli və beynəlxalq hüquq normalarına tam şəkildə riayət etməlidir.
Son aylar ərzində bölgədə gedən proseslər, göstərilən təşəbbüslər, Türkiyə tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüs,
ondan sonra Rusiyada üç ölkənin prezidentlərinin görüşü və bu görüş nəticəsində qəbul edilmiş siyasi
Bəyannamə bizim nikbinliyimizi bir az artırır. Çünki o Bəyannamədə, ilk növbədə, məsələnin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında həll olunması qeyd edilir. Digər tərəfdən, Bəyannamədə məsələnin mərhələli yollarla həll
edilməsi təsdiq olunur.
Bu, həmişə Azərbaycanın mövqeyini əks etdirmişdir.
Biz həmişə demişik ki, məsələ mərhələli yollarla həll olunmalıdır. İlk növbədə, işğal edilmiş ərazilər
işğalçı qüvvələrdən boşaldılmalı, Azərbaycan vətəndaşları o bölgələrə qayıtmalıdırlar. Ondan sonra Dağlıq
Qarabağın gələcək statusu haqqında söhbət aparıla bilər. Ancaq o da aydındır ki, bu status, gələcək status
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.
Bir sözlə, bu məsələnin həll olunmaması, əlbəttə ki, bölgədə əlavə gərginliyin böyüməsinə gətirib
çıxarır. Ancaq bununla, bərabər, biz hesab edirik ki, atılan addımlar və gələcəkdə atılacaq addımlar məsələnin
həllinə gətirib çıxara bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, Türkiyənin bu işlərə çox ciddi yanaşması bizi çox
sevindirir, ruhlandırır. Biz Türkiyənin mövqeyini bəyənirik, dəstəkləyirik və əminəm ki, növbəti aylarda biz
yeni siyasi addımların şahidi olacağıq.
Bütövlükdə, bir daha demək istəyirəm ki, bölgədə sülh vəziyyətinin yaranması bizim birgə
fəaliyyətimizdən asılıdır. Bizim birgə fəaliyyətimiz təkcə bölgədə gedən proseslərlə məhdudlaşmır. Biz bu gün
beynəlxalq müstəvidə öz səylərimizi birləşdiririk. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Türkiyə və Azərbaycan vahid
mövqedən çıxış edir. Bu fürsətdən istifadə edərək, mən bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibətilə Türkiyəni, bütün türk xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm.
Bu, böyük qələbədir, böyük uğurdur. Bu, sizin uğurunuzdur, bu, bizim uğurumuzdur.
Biz, eyni zamanda, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birgə fəaliyyəti üçün də əməli-praktik işlər
görürük. Azərbaycanda keçirilmiş Türkiyə-Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərləri forumunun nəticələrini biz
çox yüksək qiymətləndiririk. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız indi vahid mövqedən çıxış edirlər, birgə tədbirlər
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keçirirlər. Ölkələrimiz, xalqlarımız haqqında dəqiq, dolğun, ədalətli məlumatı çatdırırlar. Bəzi hallarda bizim
haqqımızda süni şəkildə yaradılan mənfi rəy bizim maraqlarımıza təsir göstərir. Əminəm ki, biz xaricdəki
diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində ölkələrimiz, xalqlarımız, xalqlarımızın tarixi, mədəni irsi,
zəngin mədəniyyəti haqqında dünya birliyinə daha dolğun məlumatın çatdırılmasına nail olacağıq. Biz buna çox
böyük önəm veririk və mən çox şadam ki, birgə səylərimiz, təkcə ikitərəfli müstəvidə deyil, eyni zamanda,
bütün dünyada özünü göstərir.
Biz yaranmış vəziyyətə, əlbəttə ki, reallıq nöqteyi-nəzərindən yanaşmalıyıq. Bu gün reallıq belədir ki,
Türkiyə və Azərbaycanın güclənməsi, bizim iqtisadi və siyasi potensialımızın artması nəticəsində bölgədə yeni
vəziyyət yaranıbdır. Biz bu gün Xəzər dənizi-Qara dəniz əməkdaşlıq çərçivələrini genişləndiririk. Deyə bilərəm
ki, bu gün enerji təhlükəsizliyi məsələləri dünyanın gündəliyində ön sıralardadır. Bu gün nəqliyyat təhlükəsizliyi
məsələləri uğurla həll edilir. Bütün bu işlərdə Türkiyə və Azərbaycanın mövqeyi həlledici rol oynayır. Bizim
birliyimizdən həm gələcəyimiz asılıdır, həm bölgədə gedən proseslər asılıdır, həm də ki, ölkələrimizin artan
siyasi çəkisi və bunun nəticəsində bizim maraqlarımızın daha dolğun şəkildə müdafiə olunması asılıdır.
Mən çox şadam ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri
yüksələn xətlə inkişaf edir, davam edir. Mənim bu səfərim bunun əyani sübutudur. Bizim aramızda çox səmimi
dostluq münasibətləri vardır. Biz bu münasibətlərə çox böyük önəm veririk, onları çox vacib amil hesab edirik.
Mən şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə bizim birgə səylərimiz ölkələrimizi daha da gücləndirəcəkdir.
Hörmətli millət vəkilləri, bu gün mən, eyni zamanda, Azərbaycanda son illər ərzində gedən proseslər haqqında
da sizə qısaca olaraq öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Son beş il ərzində Azərbaycan uğurlu yol keçmişdir.
Azərbaycanda siyasi islahatlar çox uğurla aparılmışdır. Azərbaycan dünya birliyinə uğurla inteqrasiya etmişdir.
Bizim dünya birliyinə inteqrasiya siyasətimiz çox aydındır, çox dəqiqdir. Bizim üçün, tariximiz üçün,
millətimizin mentaliteti üçün məqbul olan bütün müsbət təcrübələri Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışırıq. İstər
iqtisadi, istər siyasi, yaxud da ki, sosial sahədə. Biz öz gələcəyimizi dərin və zəngin tarixi köklər üzərində
qururuq. Bizim üçün milli-mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz başlıca rol oynayır. Bu möhkəm mənəvi zəmin
üzərində Azərbaycan müasirləşir, yeniləşir və Azərbaycanda aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar ölkəmizi
gücləndirir.
Bizim müstəqillik tariximiz birmənalı olmamışdır. Müstəqilliyimizin ilk illəri Azərbaycan üçün çox
ağır keçmişdir. Hətta deyə bilərəm ki, ilkin mərhələdə bizim gələcək müstəqilliyimiz şübhə altına düşmüşdü.
Ölkədə gedən xoşagəlməz proseslər, daxili çəkişmələr, hətta vətəndaş müharibəsi, torpaqlarımızın bir hissəsinin
işğal altına düşməsi və bütövlükdə qeyri-sabit vəziyyət Azərbaycanın gələcəyini qeyri-müəyyən edirdi. Ancaq
bu gün biz gələcəyə çox böyük ümidlərlə, çox böyük nikbinliklə baxırıq. Azərbaycan bu gün tam şəkildə
müstəqil siyasət aparır. Bizim müstəqil siyasət aparmaq imkanlarımız möhkəm iqtisadi əsas üzərində
qurulubdur. Çünki iqtisadi müstəqillik olmasa, siyasi müstəqillikdən söhbət etmək mümkün deyildir. Bu gün
müstəqil siyasət aparmaqla Azərbaycan bölgədə öz mövqelərini möhkəmləndirir. Bizim xoşməramlı
təşəbbüslərimiz rəğbətlə qarşılanır. Son illər ərzində Azərbaycanda siyasi islahatların dərinləşməsi,
demokratiyanın inkişafı istiqamətində çox böyük işlər görülüb və bütün dünya bunun şahididir.
Bununla bərabər, iqtisadi islahatlar uğurla aparılır. Bəli, Azərbaycanın çox zəngin təbii ehtiyatları vardır. Neft,
qaz və başqa təbii ehtiyatlarımız Azərbaycanın uğurlu inkişafını, ən azı, növbəti 100 il ərzində təmin edəcəkdir.
Bütün hesablamalar göstərir ki, təbii qaz ehtiyatları, ən azı, 100 il müddətində bizə kifayət edəcəkdir. Amma
bununla bərabər, uğurlu enerji siyasətinin aparılması ilə bərabər, biz iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına
çox böyük diqqət göstəririk. Bu gün iqtisadiyyatımız çoxşaxəlidir. Qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük önəm
verilir.
İqtisadi islahatların aparılmasında Azərbaycan çox böyük uğurlar əldə edibdir. Bunun ən gözəl
təzahürü ondan ibarətdir ki, bu il 2008-ci ildə Dünya Bankı tərəfindən aparılan tədqiqata əsasən, Azərbaycan
dünya miqyasında bir nömrəli islahatçı ölkə kimi tanınıbdır. Bu, böyük bir nəticədir. Bu onu göstərir ki, bizim
iqtisadi islahatlarımız çox müsbətdir, iqtisadiyyatımız tam liberallaşıbdır. Ümumi daxili məhsulda özəl sektorun
payı 85 faiz təşkil edir. Çox geniş özəlləşdirmə siyasəti aparılmışdır. Azərbaycan son 4 il ərzində iqtisadi artım
sürəti baxımından dünya miqyasında birinci ölkədir. Dörd il ardıcıllıqla bizim iqtisadiyyatımız dünyada ən
yüksək sürətlə artıbdır. Son beş il ərzində bütövlükdə iqtisadiyyat 2,7 dəfə artıbdır.
Azərbaycanda son beş il ərzində sənaye istehsalı təxminən 3 dəfə artıbdır. Azərbaycanda böyük
maliyyə resursları yaradılır. Bu gün bizim maliyyə resurslarımız təxminən 20 milyard dollara bərabərdir. Son
beş il ərzində büdcə xərcləri 10 dəfə artıbdır. Sosial ödəmələr 10 dəfə, minimum əmək haqqı 8 dəfə, orta əmək
haqqı 4 dəfə artıbdır. Demək olar ki, Azərbaycanda işsizlik problemi əsasən həll olunmuşdur. Son beş il ərzində
740 min yeni iş yerləri açılmışdır və onların tam əksəriyyəti bölgələrdə, qeyri-neft sektorundadır. Biz Dünya
Bankı ilə birlikdə yoxsulluğun azaldılması üçün çox vacib addımları atırıq və son beş il ərzində Azərbaycanda
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yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən 16 faizə düşmüşdür. Bu, bir tərəfdən, Azərbaycanda gedən sosial siyasətin
əlaməti kimi göstərilə bilər, digər tərəfdən,- o da çox önəmlidir, - onu göstərir ki, Azərbaycanda neftdən gələn
gəlirlər cəmiyyətdə ədalətli şəkildə bölünür, tam şəffaflıq təmin olunubdur. Əminəm ki, növbəti illərdə bütün bu
uğurlu nəticələr davam edəcəkdir.
Əlbəttə ki, problemlər də var, hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da bu problemlər var. Biz bu
problemlərin həlli üçün çalışırıq. Hər bir sahə üçün xüsusi proqramlar icra olunur və son beş il ərzindəki uğurlu
fəaliyyətimiz deməyə əsas verir ki, gələcəkdə də bu müsbət meyillər davam edəcək, Azərbaycan daha da
güclənəcək, müasirləşəcək və dünya birliyində daha da möhkəm yer tutacaqdır.
Bütün bunları etmək üçün həm siyasi iradəmiz, konkret proqramlarımız var, həm də bizim dostlarımız
var. Dünyada bizim dostlarımızın sayı artır. Ancaq bu dostların arasında, həmişə olduğu kimi, Türkiyənin
xüsusi yeri, xüsusi rolu var. Mən əminəm ki, bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, dostluq,
qardaşlıq üzərində qurulan münasibətlər daim inkişaf edəcək, xalqlarımıza sülh, rifah, əmin-amanlıq
gətirəcəkdir.
Əziz dostlar, mənə bu fürsəti verdiyinizə görə sizə bir daha öz dərin minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri uğurla inkişaf edəcəkdir.
Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı!
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BAKIDA IV ENERJİ SAMMİTİNDƏ
NİTQ
Bakı şəhəri,
14 noyabr 2008-ci il
-Hörmətli cənab prezidentlər!
Hörmətli hökumət başçıları!
Əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən, ilk növbədə, sizin hamınızı Azərbaycanda salamlamaq istəyirəm və Bakı Enerji Sammitində
iştirak etmək üçün buraya gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz hazırkı beynəlxalq tədbirə çox
böyük önəm veririk. Burada dost ölkələr olduqca geniş şəkildə təmsil edilibdir. Enerji təşəbbüslərimizi açıq və
mehribanlıq şəraitində müzakirə etmək imkanımız oldu.
Bu gün regionumuzda enerji təhlükəsizliyi məsələləri sahəsində artıq gözəçarpan nailiyyətlər vardır.
Azərbaycan dünyada quruda və dənizdə ilk dəfə neft hasil edən ölkədir. Lakin biz yalnız müstəqillik əldə
etdikdən sonra öz sərvətlərimizin sahibinə çevrildik. Azərbaycan müstəqil olduqdan əvvəl burada böyük
həcmdə neft hasil edilirdi. Ancaq müstəqillik əldə olunan zaman hasilatın həcmi, əfsuslar olsun ki, daxili
tələbatımızı ödəmirdi. Biz enerji imkanlarımızı bərpa etmək üçün bir çox sərmayələr cəlb etməyə və dünyanın
aparıcı neft şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə çalışdıq.
Sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan müstəqilliyini elan etdiyi vaxt burada hasilatın həcmi təqribən 10
milyon ton səviyyəsində idi. Bu gün isə Azərbaycanda hasilatın ümumi həcmi 50 milyon tondan çoxdur. Biz
gələn illər ərzində hasilatı artırmağı planlaşdırırıq.
Biz dünyanın aparıcı enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığın bəhrəsini görürük. Hazırda Azərbaycanda yerli və
xarici şirkətlər arasında, o cümlədən, hökumətlə çox yaxşı tərəfdaşlıq ruhu mövcuddur. Fəal praktik
əməkdaşlığın 14 illik dövrü ərzində burada heç zaman mübahisələrimiz və ya razılaşmalara yenidən baxılması
cəhdləri müşahidə olunmayıbdır. Bu, etimadı və proqnozlaşdırmanı artırır. İftixar hissi ilə deyə bilərəm ki,
Azərbaycanda başladığımız layihələr daha geniş enerji əməkdaşlığına yol açır. Bu, Azərbaycan neftini Avropa
və dünya bazarlarına çıxaran boru kəməri ilə başladı. Həmin iş özlüyündə bizim üçün tarixi bir hadisə idi, çünki
coğrafi mövqeyimiz Avropa və dünyanın neft bazarlarına birbaşa çıxışı təmin etmirdi. Lakin bundan əvvəl biz
hələ sərmayələri cəlb etməli və hasilatı artırmalı idik. Bütün bunlar burada yaxşı əməkdaşlıq ruhunda yerinə
yetirilmişdir. Azərbaycanda geniş beynəlxalq əməkdaşlığın olması hazırkı sürətli iqtisadi inkişafımızda çox
mühüm rol oynayır. Biz enerji təhlükəsizliyinə, iqtisadi sabitliyə nail olduq. Bunun nəticəsində, müstəqilliyimizi
möhkəmləndirdik və müstəqil siyasəti həyata keçirmək imkanı əldə etdik.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin çəkilməsi və eyni zamanda, Qara dəniz sahilinə çıxan
Bakı-Supsa boru kəmərinin istismarı, habelə Bakı-Novorossiysk xəttinin işə salınması Xəzər regionunda
olduqca geniş beynəlxalq tərəfdaşlığın çox mühüm mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu gün hər üç boru kəməri
işləyir və nefti Azərbaycandan Avropa və dünya bazarlarına nəql edir.
Biz Odessa-Brodı layihəsini, onun Plotsk və Qdanska qədər genişləndirilməsini ciddi şəkildə müzakirə
edirik. Həmin layihə həyata keçirilməsi üçün çox yaxşı potensiala malikdir. “Sarmatiya” adlı müştərək şirkət
təsis edilibdir. Texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri aparılır. Bu ilin sonuna qədər biz həmin layihənin əhatəli
texniki-iqtisadi əsaslandırma sənədini alacağıq. Bu, Xəzər dənizinin nəhəng enerji resursları üçün Avropa
bazarlarına əlavə nəqledilmə yolunu açacaqdır. Eyni zamanda, bu layihə Xəzər-Qara-dəniz-Baltik dənizi
regionlarında yerləşən dövlətlər arasında çox səmərəli regional əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcəkdir.
Bu gün toplantımızın iştirakçıları arasında həmin regionları, yəni Xəzər-Qara dəniz-Baltik dənizi regionlarını
təmsil edən dövlət, hökumət başçıları və nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri var. Bu, tərəfdaşlığın çox mühüm
rəmzidir. Bu, o deməkdir ki, həmin böyük region daha da birləşir. O deməkdir ki, enerji layihələri, enerji
siyasəti və mövcud olan, eləcə də tikiləcək boru kəmərləri regional tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət
edir. Nəticədə, həmin tərəfdaşlıq regionda daha çox proqnozlaşdırmanı və əməkdaşlığı təmin edəcəkdir.
Əminəm ki, həmin əməkdaşlıq hamımızın xeyrinə olacaqdır.
On il əvvəlki dövrlə müqayisə etsək, əlbəttə ki, enerji siyasəti bu gün dünyada daha vacib rol oynayır.
Bu, təbiidir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri nəinki enerji resurslarını istehlak edən, o cümlədən onları hasil edən
ölkələrdə ciddi şəkildə müzakirə olunur. Buna görə də istehlakçıların, tranzit ölkələrin və hasilatçıların
maraqları arasında tarazlıq və bu maraqların üst-üstə düşməsi gələcəkdə birgə işlərin əsasını təşkil etməlidir.
Bugünkü forumda bütün ölkələrin, yəni hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin təmsilçiləri var.
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Ümid edirik ki, enerji siyasəti və enerji sahəsində birgə səylər ölkələrimiz arasında daha çox dostluq və
əməkdaşlığa xidmət edəcəkdir. Bu yaxınlarda Azərbaycan mühüm qaz hasilatçısına çevrilmişdir. Bu, əvvəllər
müşahidə olunmamışdır. Yalnız iki il bundan əvvəl biz qazın idxalını dayandırdıq və onun ixracına başladıq. Bu
gün Azərbaycan qazı artıq regional bazara çıxarılır. Biz Gürcüstan və Türkiyəni qazla təchiz edirik. Qazımızın
müəyyən həcmi Türkiyədən ötürücü qurğu vasitəsilə Yunanıstana verilir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan qazı
hazırda artıq Avropa İttifaqının bazarına çıxarılır. Əminəm ki, qazın nəqlinə dair gələcək enerji layihələri nəzərdə tutulan və mövcud layihələrin hamısı burada müzakirə ediləcək, bütün mühüm nailiyyətlər və planlar
qəbul edəcəyimiz Bəyannamədə əks olunacaqdır.
Azərbaycanda nəhəng qaz yataqları aşkar edilmişdir və minimum hesablamalara görə, həmin yataqlarda
qazın həcmi bizim daxili tələbatımız və ixrac əməliyyatları üçün, ən azı, bir əsrlik dövr üçün kifayətdir. Bu gün
böyük qaz yataqlarının işlənilməsi uğurla gedir və hasilat sürətlə artır. Hazırda qaz ehtiyatlarının işlənilməsinə
və eyni zamanda, Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına çatdıran tamamilə yeni və müasir infrastruktur
yaradılmasına və boru kəmərlərinə xeyli sərmayə qoyulmuşdur. Qazı dənizdəki platformalardan suyun altı ilə
quruya çəkilmiş, sonra isə, bazarlara çatdıran geniş boru kəməri şəbəkəmiz mövcuddur. Bu baxımdan, biz fərəh
hissi ilə deyə bilərik ki, enerji siyasəti sahəsində ölkəmizin qarşısında duran bütün əsas vəzifələr uğurla yerinə
yetirilmişdir. Bu gün, biz daha geniş enerji tərəfdaşlığı qurmaq, hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin
tələbatlarına maksimum dərəcədə cavab vermək üçün hansı əlavə işlərin görülə biləcəyi barədə gələcəyə, irəliyə
doğru baxırıq. Yalnız bu cür birgə səylər uğurları təmin edə bilər.
Çox şadam ki, Azərbaycanda dostlarımız, sammit iştirakçıları arasında həmin tərəfdaşlıq ruhu
mövcuddur. Bu, davam etməlidir. Əminəm ki, sammit gələcəkdə birgə fəaliyyətimizdə mühüm mərhələyə
çevriləcəkdir. Hazırda istismar olunan boru kəmərləri uğurlu və davamlı şəkildə işləyəcəkdir. İnanıram ki,
hazırda müzakirə olunan boru kəməri layihəsi öz həllini tapacaqdır. Bizi ayıran yox, birləşdirən layihələrin
həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırıq. Enerji siyasəti ölkələrimiz arasında daha çox proqnozlaşdırmanı,
əməkdaşlığı və dostluğu təmin edə bilər və etməlidir. Əminəm ki, elə bu nəticə sammitin əsas nailiyyəti
olacaqdır.
Mən sammitdə iştirak etdiyinizə görə sizin hamınıza bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.

YEKUN NİTQ
- Hörmətli dostlar, sağ olun!
Mən bir daha sammit iştirakçılarının hamısına, əvvəla, burada olduqlarına, həm də töhfələrinə, maraqlı
şərhlərinə və çıxışlarına görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Sammitin Bakıda keçirilməsi faktının da bir çox səbəbləri var idi. Biz bu haqda artıq danışdıq. Mən bir
daha demək istəyirəm ki, bu sammit, ola bilsin, xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, elə bir regionda keçirilir
ki, orada uzunmüddətli təhlükəsizlik və sabitlik üçün hələ də bir çox işlər görülməlidir. Hesab edirəm ki, bu cür
geniş əməkdaşlıq və bugünkü zirvə görüşü, həmçinin bir çox dövlət və hökumət başçılarının, nümayəndə
heyətləri rəhbərlərinin iştirakı regionun gələcək inkişafına, regional əməkdaşlığa və tərəfdaşlığa böyük töhfədir.
Enerji layihələri ölkələri ayırmalı deyil, onları birləşdirməlidir. Fikrimcə, qəbul edəcəyimiz Bəyannamədən
başqa, sammitin mühüm nəticələrindən biri ondan ibarətdir ki, bu gün biz Xəzər–Qara dəniz–Baltik-Aralıq
dənizləri və Avropa İttifaqı regionunda enerji əməkdaşlığının geniş formatı haqqında danışa bilərik. Bu, bizim
hamımızda əlavə etimad yaradır və uğurla həyata keçirdiyimiz və planlaşdırdığımız layihələrə əlavə dəstək
verir.
Uğurlu enerji siyasətimizin ilkin şərtlərindən biri regiondakı sabitlik, ona, eyni zamanda, seçilmiş
məqsədlərə sadiqlikdir. Enerji inkişafımızın məqsədlərinə gəldikdə isə, bizim çox qətiyyətli mövqeyimiz var.
Xəzərdə enerji yataqlarının işlənilməsinə Azərbaycan tərəfindən 1990-cı illərin ortalarında başlanmışdır. O vaxt
biz dünyanın aparıcı şirkətləri ilə geniş əməkdaşlıq qurduq. İndi isə bu, hasilatın artımı, çox sayda boru
kəmərlərinin istismarı və yeni ideyaların, layihələrin gündəliyə gətirilməsi ilə səciyyələnir. Həmin layihələrin
həyata keçirilməsi bu gün çətin görünə bilər. Lakin əgər biz yada salsaq görərik ki, on beş il bundan əvvəl BakıTbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəməri layihələrini, o cümlədən digər layihələri həyata keçirmək nə
qədər çətin olsa da, hazırda bunlar artıq reallıqdır. Bu reallıq isə bizim tərəfimizdən geniş əməkdaşlıq və enerji
siyasətində bütün iştirakçıların hiss etdiyi səmimiyyət mühiti sayəsində təmin olunmuşdur.
Çox məhsuldar müzakirələrinizə görə sizin hamınıza olduqca minnətdaram. Həmin müzakirələr əldə
etdiyimiz nəticələrin hamısını, birgə masamızda olan hazır ümumi işlərimizi və çatışmayan məqamların
tapılması yollarını bir daha nəzərdən keçirmək imkanını yaratdı. Uzunmüddətli enerji əməkdaşlığını təmin
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etmək üçün geniş regionumuzda əlavə hansı işlərin görülməsi məsələsinə də baxıldı. Praktik, texniki və
kommersiya etibarlılığı baxımından hansı addımların atılmasının lazım olduğu müzakirə edildi.
Mən müzakirələrdən çox razıyam və əminəm ki, sammitin nəticələri nəzərdə tutduğumuz bütün
layihələrin irəliyə doğru aparılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Bu gün masa arxasında müxtəlif layihələrdə iştirak edən təmsilçiləri görürük. Bütün həmin layihələr
burada, Xəzər regionunda, Azərbaycanda başlayıbdır. Ümidvaram ki, aramızdakı fəal əməkdaşlıq Xəzər
dənizində mövcud olan digər mənbələrin tapılmasında yardımçı olacaqdır. Həmin mənbələrin bir hissəsi cənub
dəhlizinin işləməsinə artıq xidmət edir. Bu gün masa arxasında Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
Bakı-Supsa, Odessa-Brodı-Plotsk-Qdansk, TGİ, Nabukko və digər bu kimi layihələrdə iştirak edən ölkələrin
nümayəndələrini görürük. Bütün bu layihələr əhəmiyyətlidir. Onların hamısının bu gün yeganə mənbəyi var:
Xəzər dənizi və daha dəqiq desək, Azərbaycan!
Neft və qaza gəldikdə, bizim ehtiyatlarımız nəhəngdir. Artıq qeyd etdim ki, dünən nazirlər səviyyəsində
geniş müzakirələr aparıldı, bizim potensial təsvir olundu. Əvvəldə söylədiyim kimi, hesablamalara görə bizim
ehtiyatlarımız bir çox onilliklər üçün kifayətdir. Lakin daha geniş əməkdaşlıq üçün əlavə ehtiyatlara ehtiyac
duyulacaqdır. Bu gün biz artıq qeyd edə bilərik ki, nefti Azərbaycandan Aralıq dənizinə nəql etmək məqsədi ilə
layihələşdirilmiş Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri Qazaxıstan neftinin nəqli üçün də istifadə edilir. Bu, mühüm
hadisədir. Bu, birgə səylərimizin, hökumətlərarası sazişin və geniş əməkdaşlığın nəticəsidir. Həmin nailiyyət
onu göstərir ki, Xəzərin bu sahilində başlanmış layihələr bütün tərəfdaşlarımızın və dostlarımızın üzünə açıqdır.
Bu, qarşılıqlı fayda verir və tərəfdaşlığımızı, regionda sabitliyi və dəhlizləri möhkəmləndirəcəkdir. Hamımız
bunda maraqlıyıq.
Şaxələndirmə haqqında çox danışdıq. Bu haqda söhbət açanda biz istehlakçılar və alternativ mənbələri
arzulayan tərəflər üçün şaxələndirməni nəzərdə tuturduq. Bunu da anlamaq olar. Lakin hasilatçılar, xüsusən də
dünyanın neft bazarlarına birbaşa çıxışı olmayan Xəzər regionunun hasilatçıları üçün də şaxələndirmə vacibdir.
Bu səbəbdən, biz boru kəmərlərinə malik olmalıyıq. Biz şirkətlər və ölkələrlə razılaşmalara malik olmalıyıq.
Həmin sazişlər potensialımızdan istifadə etmək imkanı yaradır. Əgər bizim üçün bazar, daha dəqiq desək,
bazarlar olmasa, onda enerji potensialımız reallaşmayacaqdır. Bu, bizim sürətli inkişafımızı əngəlləyəcəkdir.
Ona görə şaxələndirmə hamı üçün, yəni hasilatçılar, tranzit ölkələri və təchizatçılar üçün vacibdir.
Qarşılıqlı asılılığa gəldikdə, hər zaman nəzərdə tutmalıyıq ki, biz bir-birimizdən asılıyıq. İstehlakçılar bizdən,
biz isə istehlakçılardan asılıyıq. Əgər belə anlam olsa, onda qarşılıqlı fayda, yaxşı tərəfdaşlıq ruhu, dostluq və
əməkdaşlıq əsasında irəliyə doğru addımlamaq və məqsədlərimizə çatmaq daha asan olacaqdır.
Hesab edirəm ki, enerji təhlükəsizliyini və sabitliyi təmin edə biləcək bütün bu mühüm amillər bizim
üçün və avropalılar üçün çox vacibdir. Enerji təhlükəsizliyi, şaxələndirmə, qarşılıqlı asılılıq, gələcəkdə birgə
fəaliyyət növbəti aylar ərzində vacib məsələlər olacaqdır.
Bu gün isə biz məlumat aldıq ki, enerji layihələri ilə bağlı bir çox sammitlər, - məsələn Rumıniyada,
Bolqarıstanda, - olacaqdır. Əminəm ki, onlar da uğurla keçiriləcəkdir. Ola bilsin, həmin vaxt biz praktik
baxımdan daha çox işlər görə biləcəyik.
Biz çox şadıq ki, qəbul ediləcək Bəyannamə konsensus əsasında müzakirə olunmuşdur. Bu, onu göstərir
ki, enerji layihələri asanlıqla bir Bəyannamədə əks oluna bilər. Enerji layihələrimiz bir-birilə rəqabət aparmır və
aparmalı deyil. Bir-birinə zidd deyil. Baxmayaraq ki, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, həmin layihələr bir çox
sahələri əhatə edir, onların coğrafiyası genişdir, bu, vacib amildir.
Bəyannamə üzərində apardıqları konstruktiv işə görə bütün iştirakçılara minnətdaram. Mühüm cəhət
odur ki, Bəyannaməyə qoşulanlar arasında Avropa İttifaqının üzvü olan 9 dövlət var, Avropa Komissiyası da
var. Bu, Qafqaz və Xəzər regionu üçün mühüm amildir. Avropa İttifaqı ilə bizim münasibətlərimiz həm
Qonşuluq siyasəti, həm enerji əməkdaşlığı çərçivəsində çox müsbət inkişaf edir. Əlbəttə ki, gələcək uğurlar
üçün biz həmin müsbət meyilləri davam etdirməliyik. Avropa İttifaqının 9 üzvünün - üçdə bir hissəsinin bu
Bəyannaməyə qoşulan ölkələr arasında olması faktı özlüyündə önəmlidir.
Mən dəvətimizi qəbul edib, bu sammitdə iştirak edənlərin hamısına bir daha minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Biz sammitin nəticələrini realist baxımdan təhlil etməliyik. Nəticələrin bəzilərini bu gün fəxrlə bəyan
edə bilərik. Digərləri sonra olacaqdır. İş məhz belə aparılır. Bir addım atırıq və onun nəticəsində digər addımlar
gəlir. Əminəm ki, davam edəcək əməkdaşlıq ruhu bütün məqsədlərimizə nail olmağa imkan verəcəkdir.
Bugünkü toplantıda böyük sayda iştirakımız onu göstərir ki, bu məqsədlər üst-üstə düşür.
Çox sağ olun. İndi isə, sonuncu, formal məsələ qalır. O da bu Bəyannaməni qəbul etməkdən ibarətdir.
Hesab edirəm ki, hamı onu dəstəkləyir. Dəstəkləyən ölkələrin adları Bəyannamədə göstərilibdir. Bununla da
mən bu sammiti bağlı elan edirəm.
Çox sağ olun.
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İTALİYANIN “RAİ İNTERNATİONAL” TELEKANALINA
MÜSAHİBƏ
Roma şəhəri,
25 noyabr 2008-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində noyabrın 25-də,
onun üçün ayrılmış iqamətgahda bu ölkənin “Rai İnternational” telekanalının “Foks neks” proqramına
müsahibə vermişdir.
-Ölkəniz müstəqilliyini qazandığı vaxtdan bəri çətin bir yol keçib, indi isə neft və qaz hasilatçısı
kimi tanınır. Bu yolda İtaliya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi necə görünür?
-Bu yol bizi işıqlı gələcəyə doğru aparır. Çünki ötən bir neçə ildə bizim bütün enerji layihələrimiz
uğurla həyata keçirilibdir. Bu gün biz böyük həcmdə neft ixrac edən dövlətə çevrilmişik və eyni zamanda, qaz
ixrac edən ölkəyə çevrilməkdəyik. Biz bir neçə neft və qaz kəmərləri inşa etmişik və enerji təchizatının
şaxələndirilməsinə nail olmuşuq. Enerji sahəsində işbirliyi də bizim İtaliya ilə ikitərəfli əlaqələrimizin əsas
elementlərindən biridir. Biz bu işbirliyinin praktik tərəflərini müzakirə edirik və Azərbaycanda da gördüyümüz
kimi, İtaliya ilə enerji sahəsində davamlı işbirliyi mümkündür. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycanın
enerji ehtiyatları artıq Avropa, dünya enerji bazarlarına çatdırılır və əlbəttə ki, Azərbaycan bunlardan yararlanır.
İqtisadi inkişaf eyni zamanda bir çox sosial problemlərin həlli deməkdir və ölkənin regional mövqeləri
əhəmiyyətli dərəcədə güclənmişdir.
-“Nabukko” layihəsinə gəldikdə, bu layihə həyata keçiriləcəkmi, yoxsa dayandırılıb?
-Bunu demək çətindir və qeyd etmək istərdim ki, “Nabukko” layihəsi gündəliyə gələndə həmin
layihənin potensial təchizatçısı Azərbaycan deyil, digər mənbələr nəzərdə tutulurdu. Lakin bu gün “Nabukko”
haqqında daha çox eşidəndə, biz Azərbaycanın qaz ehtiyatlarını görürük. Biz əsas qaz yataqlarımızın
işlənilməsinə son vaxtlar başlamışıq. Hələlik hasilatı ən yüksək həddə çatdırmamışıq, ümid edirik ki, buna
növbəti 5-6 il ərzində nail olacağıq. Bu gün Azərbaycan qazı artıq bazarlara çıxıb, biz üç ölkəyə qaz ixrac edirik
və çox güman ki, istehlakçıların əhatəsi genişlənəcəkdir. Lakin “Nabukko” layihəsinin həyata keçirilməsi təkcə
bizdən asılı deyildir. Bu, daha çox “Nabukko” şirkətlərinin fəaliyyətindən, tranzit məsələlərindən, Mərkəzi
Asiya mənbələrinə qoşulma məsələlərindən asılıdır. Bu, daha geniş bir layihədir. Azərbaycan “Nabukko”
layihəsində tranzit ölkə və zərurət yaranarsa, potensial təchizatçı rolu oynamağa hazırdır. Lakin eyni zamanda,
onu demək istərdim ki, bu, təkcə bizim layihəmiz deyildir.
Bizim öz layihələrimizə gəldikdə isə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri
layihələri tamamlanıb və artıq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan nefti və qazı müxtəlif istiqamətlərdə nəql olunur.
-“Qazprom” Azərbaycan qazının alınması ilə bağlı yüksək qiymət təklif etmişdir. Bu sahədə
onlara verəcəyiniz cavab hansı ola bilərdi?
-Bizə müxtəlif təkliflər gəlir və öncə dediyim kimi, biz qonşumuz olan Gürcüstana, digər qonşumuz
Türkiyəyə qaz ixrac edirik. Türkiyə vasitəsilə bizim qazımız Avropa İttifaqı bazarına, xüsusilə Yunanıstana
daxil olur. Digər qonşumuz Rusiyanın “Qazprom” şirkətindən də bizə təkliflər var və biz hazırda həmin
təklifləri nəzərdən keçiririk. Əlimizdə olan təkliflərə biz eyni mövqedən yanaşırıq. Bu, tamamilə ticari
məsələdir. Biz öz enerji layihələrimizi yalnız kommersiya, şaxələndirmə, təhlükəsizlik və uzunmüddətli
tərəfdaşlıq baxımından həyata keçiririk. Məhz bu səbəbdən bütün təkliflərə baxılacaqdır. Təbii ki, qiymət də
bazar qiymətlərinə cavab verməlidir. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 faiz bazar iqtisadiyyatıdır və əgər
qiymət yaxşıdırsa, təbii ki, hər bir təklif dəyərləndirilə bilər. Eyni zamanda, bu gün və gələcəkdə, - çox uzaq
gələcəkdə deyil, - Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərə qaz ixrac etmək üçün kifayət qədər mavi yanacaq hasil edə
biləcəkdir.
-Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə get-gedə daha mühüm rol oynamağa başlayır. Bu baxımdan
enerji əməkdaşlığı sahəsində İranla da müəyyən işbirliyi nəzərdə tutulurmu?
-Bəli, bizim İranın enerji sektoru ilə tərəfdaşlığımız var, ticarət əlaqələrimiz var, İran bazarına neft
məhsulları ixrac edirik. Eyni zamanda, biz iki ölkə arasında elektrik enerjisi mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq
edirik, bizi birləşdirən elektrik xətlərimiz var. Son bir neçə il ərzində qaz sahəsində də çox ciddi əməkdaşlıq
edirik, mübadilə əməliyyatları aparırıq, ölkələrimizin müxtəlif bölgələri üçün mavi yanacağın mübadiləsini
həyata keçiririk. Beləliklə, bu əməkdaşlıq çox genişdir, qarşılıqlı surətdə səmərəlidir və eyni zamanda, enerji
resurslarımızın axınını şaxələndirməyə kömək edir.

113

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Xarici siyasət
fəaliyyəti

Faktik olaraq, biz enerji sahəsində bütün qonşularımızla çox ciddi və səmərəli əməkdaşlıq edirik. Bu o
deməkdir ki, təchizatçı kimi Azərbaycan ən mühüm məqsədlərindən biri olan şaxələndirməyə nail ola bilmişdir.
Şaxələndirmə təkcə istehlakçılar üçün deyil, təchizatçılar üçün də vacibdir. Xüsusilə də dünyanın enerji bazarına
birbaşa çıxışı olmayan ölkələr üçün. Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan bir ölkədir, bizim neft və qaz
bazarlarına birbaşa çıxışımız yoxdur. Buna görə də boru kəmərlərinin olması bizim üçün vacibdir. Bizim
müxtəlif istiqamətlərdə boru kəmərlərimiz var, qonşu ölkələrlə, o cümlədən İranla da əməkdaşlığımız uğurludur.
-İqtisadi artım sahəsində ölkəniz son illər ərzində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu haqda
məlumat verərdiniz.
-Bəli, bu, həqiqətdir. Son beş il ərzində iqtisadi artım üç dəfə çoxalmışdır. İqtisadiyyatımız artıb, bu,
eynilə sənaye istehsalında da baş veribdir. Biz işsizliyi, demək olar ki, tamamilə aradan qaldırmışıq, hazırda
yoxsulluğun azaldılması proqramı çox uğurla icra olunur. Ölkədə yoxsulluqda yaşayan insanların sayı çox azdır.
Biz ölkənin inkişafı üçün böyük sərmayələr qoyuruq, infrastruktura investisiyalar yatırılır. Son beş il ərzində
büdcə xərclərimiz 10 dəfədən də çox artıb və bu gün, xüsusilə qlobal maliyyə böhranı dövründə biz özümüzü
çox rahat hiss edirik. Valyuta ehtiyatlarımız artıq 18 milyard dollara çatıbdır. Bu, bizim üçün kifayətdir. İqtisadi
fəaliyyəti inkişaf etdirmək üçün yaxşı perspektivlərimiz var. Dünya iqtisadiyyatında müşahidə edilən ümumi
tənəzzülə baxmayaraq, bu il də bizim iqtisadiyyatımızda artımın səviyyəsi yüksək olacaqdır. Ötən il bu, 25 faizə
bərabər olub, bu il təbii ki, bir qədər az, lakin real olacaqdır.
Beləliklə, ölkədəki bir çox iqtisadi problemlər həll olunub və təbii ki, biz özümüzü çox arxayın hiss
edirik. Biz iqtisadi cəhətdən təmin olunmuş ölkəyik. Bizim təbii ehtiyatlarımız var, coğrafi mövqeyimiz
əlverişlidir, müasir nəqliyyat infrastrukturumuz, yaxşı iqlimimiz, yaxşı aqrar imkanlarımız var. Özümüzü əksər
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, demək olar ki, 100 faiz təmin edə bilirik. Beləliklə, biz ərzaq təhlükəsizliyi,
enerji təhlükəsizliyi və hər bir ölkə üçün son dərəcə vacib olan nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından yaxşı
vəziyyətdəyik. Lakin bu o demək deyil ki, biz bu vəziyyətdən həzz almalıyıq. Biz güclü ölkə olmaq üçün bütün
bu illər çalışdığımız kimi, hələ çox iş görməliyik.
-İndi isə ikitərəfli münasibətlərə keçək. Xalqlarımız arasında dostluq əlaqələri tarixən mövcud
olub. Bilirik ki, Azərbaycanda motsarella pendiri istehsal edən müəssisə açılıbdır. İtaliya ilə iqtisadi
münasibətlərin gücləndirilməsinə gəldikdə, Siz nə qənaətdəsiniz?
-Düzdür, ümumiyyətlə, ölkələrimiz arasında əlaqələr çox uğurla inkişaf edir. Müstəqilliyi əldə etdiyimiz
ilk illərdən İtaliya ilə əlaqələrimiz çox sürətlə inkişaf edir, siyasi əlaqələrimiz də çox yaxındır. Bu, mənim son
üç il ərzində ölkənizə ikinci rəsmi səfərimdir. Bu, əlaqələrimizin səviyyəsinin mühüm göstəricisidir.
İtaliya şirkətləri Azərbaycanda uğurla çalışır, enerji sektoruna və digər sahələrə böyük sərmayələr yatırır.
Azərbaycanda bəzi İtaliya şirkətləri müxtəlif sənaye layihələrində podratçı qismində çalışır və eyni zamanda,
kənd təsərrüfatı sahəsində təmsil olunur. Ölkələrimiz arasında humanitar sahədə güclü mədəni əlaqələrimiz,
geniş fəaliyyət var. Ümumiyyətlə, bunlar çox tarazlaşdırılmış əlaqələrdir, yaxşı gələcəyi var. Çünki siyasi və
iqtisadi sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar var.
Avropa İttifaqının aparıcı ölkələrindən biri kimi İtaliya, Azərbaycanın bu qurumla əlaqələrində mühüm
rol oynayır. Hesab edirik ki, bu əlaqələr uğurla inkişaf edir. İqtisadi sahədə gələcəkdə görüləcək işlər çoxdur,
çünki ölkəmizin imkanlarını öyrənməyə və Azərbaycanın regionumuzda çox mühüm rol oynadığını görməyə
hələ də ehtiyac var. Təkcə iqtisadi inkişaf baxımından deyil, həm də bir siyasi sabitləşdirici kimi. Bildiyiniz
kimi, əfsuslar olsun ki, Cənubi Qafqaz regionunda vəziyyət sabit deyildir. Bu səbəbdən Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı və müsbət siyasi təsiri regionun təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətli rol oynayır.
-Sizdən ölkənizin iqtisadi inkişafı ilə bağlı gözəl perspektivləri eşitməkdən məmnun oldum. Lakin
Azərbaycanın müəyyən problemi də var. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bilirik ki, məsələni
Ermənistanla dinc yolla həll etmək istəyirsiniz. Xarici işlər nazirləri görüşlər keçirirlər. İşğal edilmiş
torpaqların azad olunması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Bununla belə, tərəflərin tutduğu mövqelər
arasında fərqlər var. Bu yaxınlarda isə, saziş imzalandı.
-Xeyr! İlk növbədə, onu demək istəyirəm ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
Moskvada imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi Bəyannamə idi. Burada münaqişənin necə həll olunmasına dair
ölkələrin mövqelərini əks etdirən Bəyannamədən söhbət gedir. Həmin Bəyannamənin üç vacib elementini
vurğulamaq istərdim. İlk növbədə, bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlıq Qarabağla
yox. Bu onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk
edir. Əvvəllər bu, belə deyildi. Əvvəllər onlar hamını inandırmağa çalışırdılar ki, müharibə Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycan arasındadır. Məsələ budur. Bu, çox vacibdir. Ermənistan rəhbəri münaqişə tərəflərinin kim
olduğunu göstərən sənədə öz əli ilə imza atıbdır. İkincisi, Bəyannamədə deyilir ki, münaqişə beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll
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olunmalıdır. Bu o deməkdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi və Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və
qətnamələrə hörmətlə yanaşılmalıdır.
Üçüncü vacib element ondan ibarətdir ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla
müşayiət olunmalıdır. Bu o deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. Bu, daim bizim
mövqeyimiz olub, Ermənistanın mövqeyi isə münaqişənin paket şəklində həlli olubdur.
Beləliklə, bu üç element danışıqlar prosesində yeni elementlərdir və mən şadam ki, Ermənistan rəhbəri
bu prinsipləri, bu Bəyannaməni imzalamağa özündə cəsarət tapdı. Əgər Ermənistan bu prinsiplərə riayət etsə,
münaqişə asanlıqla həll oluna bilər.
Vəziyyət isə aydındır, Azərbaycan ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi faktı beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınır. Bu işğal və azərbaycanlılara qarşı yürüdülən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1
milyon azərbaycanlı qaçqın və öz torpaqlarında məcburi köçkün vəziyyətinə düşübdür. Ölkənin 20 faizi işğal
altındadır. Bu, beynəlxalq hüquq normalarına tamamilə ziddir. Münaqişənin sülh yolu ilə deyil, digər yollarla
həllinə dair verdiyiniz şərhlə bağlı onu demək istərdim ki, bu Bəyannamədə Azərbaycanı hərbi yoldan
çəkindirən öhdəliyi heç kim tapa bilməz. Bəyannamədə “hesab edirik ki, siyasi həll yolu olmalıdır” deyilməsi
fundamental hüquqlarımızdan imtina etməyimiz demək deyildir. Bütün beynəlxalq normalara əsasən, hər bir
ölkənin özünü müdafiə etmək hüququ var.
Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünün qurbanıdır. Bu təcavüz nəticəsində nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta
onun ərazisindən kənar və ermənilərin heç vaxt yaşamadıqları daha 7 rayon Ermənistan tərəfindən işğal
olunmuşdur. Bundan da bizim insanlar əziyyət çəkirlər. Ona görə də siyasi həll ümidi ilə biz, eyni zamanda,
istənilən tədbiri görməyə daim hazır olmalıyıq. Burada hərbi yol istisna deyil, heç vaxt olmayıb və ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün heç vaxt istisna olmayacaqdır. Biz özümüzü əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirmişik. Son beş il ərzində Azərbaycanın hərbi potensialı, iqtisadi inkişafı və siyasi gücü bir neçə dəfə
artmışdır. Lakin təxminən iki onillik ərzində aparılan danışıqlar prosesində olmağımız faktı onu göstərir ki,
bizim məqsədimiz sülh yolunu tapmaqdır.
Qafqazda heç kim müharibə istəmir. Lakin, eyni zamanda, biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik.
Ermənistanın iki onillikdən çox xalqımızın fundamental hüquqlarını pozması faktı ilə və heç nə baş verməməsi
ilə razılaşa bilmərik. Beynəlxalq birlik məsələnin həllində lazımi rolu oynamır. Biz ümid edirik ki, məsələyə
diqqət artacaq, xüsusilə də sülhün nə qədər həssas olduğunu göstərən Qafqazdakı son hadisələrdən sonra. Bizə
gəldikdə isə, bizim təmas xəttində sülhməramlılar yoxdur. Burada Ermənistan və Azərbaycan ordusu var. Bu
səbəbdən də sülh çox həssasdır. Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün biz tezliklə məsələnin həlli yolunu
tapmalıyıq.
-Bu gün deyilir ki, məsələ dinc yolla həll olunmalıdır, Azərbaycan isə neft və qaz gəlirlərini Silahlı
Qüvvələrin gücləndirilməsinə yönəldir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
-Deməzdim ki, vəsaitin böyük hissəsi o istiqamətə sərf olunur. Büdcəmizə baxsanız, Azərbaycanda son
beş il ərzində büdcə xərclərinin 10 dəfədən çox artdığını görərsiniz. Təxminən 12 dəfə artmışdır. Eyni zamanda,
təhsil xərcləri də 10 dəfə artmışdır, infrastruktur layihələri üçün xərclər bir qədər çox ola bilər. Ordu xərcləri də
10 dəfə artmışdır. Yəni biz neftdən gələn gəlirləri yalnız silah alınmasına sərf etməmişik. Biz silah alırıq, ancaq
eyni zamanda məktəb, xəstəxana, yollar, elektrik stansiyaları tikirik. Biz ölkəmizi inkişaf etdiririk. Əgər ÜDM
daxilində Azərbaycan və Ermənistanın hərbi xərclərinin faiz dərəcələrinə baxsanız, Ermənistanın bu sahəyə
daha çox vəsait xərclədiyini görərsiniz. Məsələ ondadır ki, bizim ÜDM Ermənistanın eyni göstəricisindən
təxminən 6-7 dəfə çoxdur. Bu səbəbdən hərbi sahəyə biz Ermənistanın bütün ölkə üçün xərcləyə biləcəyi qədər
vəsait xərcləyə bilirik. Onlar dərk etməlidirlər ki, aramızda olan tarazlıq artıq yoxdur və bundan sonra da
olmayacaqdır. Onlar bu reallığı anlamalıdırlar ki, Azərbaycan daha da inkişaf edəcək güclü ölkədir. Onlar öz
xalqına firavan həyat təmin etmək üçün bunu nəzərə almalıdırlar.
-İqtisadiyyat artmaqdadır, lakin Freedom House təşkilatı bildirir ki, demokratiya inkişaf etmir.
-Bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyildir. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox,
fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların
verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan
haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
Bu yaxınlarda bizdə prezident seçkilərini izləyən ATƏT-in və Avropa Şurasının qiymətləndirmələri –
vacib olan budur. Fakt odur ki, Azərbaycanda seçkilər çox normal və şəffaf şəraitdə keçirilib və onun nəticələri
Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdi. Nəticələrə, seçkilərin düzgünlüyünə dair heç bir şikayət daxil
olmamışdır. Mühüm olan budur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan real demokratiyanın qurulması üçün sürətlə
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irəliləyir və demokratikləşmə prosesi sürətlə gedir. Biz Avropa İttifaqına inteqrasiya oluruq, məsələn, biz
qurumla qonşuluq proqramları həyata keçiririk. Nəyə görə? Meyarları Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşdırmaq
üçün! Bizə İttifaqdan pul gərək deyil, bizə heç bir güzəşt və ya subsidiyalar lazım deyildir. Biz, sadəcə, həyat
meyarlarımızı və siyasi sistemimizi ən yaxşı nümunəyə çatdırmağa çalışırıq. Eyni mənzərəni yeddi il üzvü
olduğumuz Avropa Şurasında görə bilərik.
Bu, böyük və həmişə asan olmayan, bəzən ağrılı bir yoldur, lakin biz bu yolu seçmişik. Bu, reallıqdır.
Üstəlik, liberal iqtisadi islahatlar. Qeyri-demokratik ölkədə liberal iqtisadi islahatlara nail olmaq mümkün
deyildir. Bu il Dünya Bankı Doing Business proqramı üzrə Azərbaycanı dünyanın bir nömrəli islahatçı ölkəsi
elan etmişdir. Ötən il BMT Dövlət Neft Fondunu şəffaflığa görə mükafatla təltif etmişdir. Beləliklə, qeyridemokratik cəmiyyətdə bu, mümkün olmazdı. Qeyri-demokratik cəmiyyət Dünya Bankı tərəfindən bir nömrəli
islahatçı ölkə elan edilə bilməz. Dünya Bankı dünyanın ən iri maliyyə təsisatıdır. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa
İttifaqı - bunlar ciddi təşkilatlardır. Beləliklə, Freedom House və ona bənzər təşkilatlar bu qurumlarla müqayisə
edilə bilməz.
-Azərbaycan digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bütün ölkələr kimi qiymətləndirilir. Bu
yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondu korrupsiya sahəsində hazırladığı reytinq sənədlərində
Azərbaycanın cədvəldəki mövqeyinin aşağı düşdüyünü göstərmişdir. Dünyanın bir çox ölkələrində
korrupsiya problemi var. Azərbaycanın bu sahədəki səyləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
-Burada bir düzəliş etmək istərdim. Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil,
Transparency İnternational adlandırılan QHT tərəfindən hazırlanıbdır. Bilirsiniz, QHT-lər çoxdur. Bizim ölkədə
QHT-ni iki gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinqlər açıqlanır, təəssürat və ya maraqlar əsasında
ölkələr həmin reytinqdə yer alır. Biz QHT-lərə böyük diqqət yetiririk. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların
qiymətləndirmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli islahatçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü
bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda
biznes qurmaq asandır, korrupsiya mühitində bu, mümkün deyildir. Beləliklə, QHT-lərin qiymətləndirmələri
bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Eyni zamanda, biz bu xəstəlikdən uzağıq desək, yanılarıq. Bu, bütün dünya ölkələrində, keçmiş Sovet
İttifaqı ölkələrində, hətta Avropada belə böyük bir problemdir. Onunla necə mübarizə aparaq? Biz çalışırıq. Biz
korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün xüsusi komissiya yaratmışıq, xüsusi proqramımız, qanunumuz var. Eyni
zamanda, biz inzibati və iqtisadi qüvvələri bununla mübarizəyə cəlb edirik. Bəzən biz çox ciddi addımlar atırıq.
Bir neçə il bundan öncə təkcə korrupsiyaya görə Azərbaycanda bir neçə nazir həbs edilmişdir. Bir çox digər
yüksək rütbəli məmur da həbs olunmuşdur. Lakin biz görürük ki, təkcə inzibati tədbirlərlə bu, çox çətindir. Biz
əlaqələndirmə yaratmalıyıq, iqtisadiyyatı liberallaşdırmalıyıq, güclü orta təbəqə, siyasi həyatda hər bir şəxs üçün
geniş şərait yaratmalıyıq. Bundan sonra korrupsiya aşağı düşəcəkdir.
-Cənab Prezident, sonuncu sualım sadədir. Ölkənizin milli valyutası, manatın üzərində
Avropanın ümumi xəritəsi də təsvir olunub və Azərbaycan orada bütöv Avropanın sərhədində
göstərilibdir. Hesab edirsinizmi ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının üzvü olmalıdır?
-Bilirsiniz, təbii ki, bu, Avropadan, Avropa İttifaqından asılı olacaqdır. Hesab edirik ki, bugünkü
əlaqələrimizin səviyyəsi çox yüksəkdir. Qeyd etdiyim kimi, artıq iki ildir ki, biz Avropa İttifaqı ilə Qonşuluq
proqramını icra edirik. Bizim enerji sektorunda güclü tərəfdaşlığımız var. Təbii ki və əminəm, apardığımız
islahatlar növbəti beş il ərzində həyatımızın bir çox meyarlarını, o cümlədən siyasi sistemi və iqtisadi azadlığı
Avropa İttifaqının meyarları səviyyəsinə gətirib çıxaracaqdır. Əgər Avropa İttifaqı bizi öz strukturlarına
inteqrasiya olunan və ya əlaqəli olan və yaxud qonşu kimi görmək istəyirsə, istənilən seçim bizi razı salar. Biz
Avropa İttifaqından nə isə tələb edə bilmərik, qapını bərk döyərək, bizi içəri buraxın deyə bilmərik.
Avropa İttifaqı bir ailədir və bu ailənin öz qanun və qaydaları var, bu ailənin kimisə buraya dəvət edib-etməmək
hüququ var. Əgər biz bu gün desək ki, bəli, biz daha da inteqrasiya olunmuş olmaq istərdik, bu, böyük
dəyişikliklərə səbəb olmayacaqdır. Biz çalışmalıyıq. Azərbaycanda gördüyümüz işlər ölkəni gücləndirməyə,
güclü siyasi sistemin, azad iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının, sosial ədalətin yaradılmasına və Avropa
İttifaqının gündəliyində olan bütün prinsiplərə xidmət edir. Onu da zaman göstərər.
-Sizin üç övladınız var. Onlar daha çox Qərbə, yoxsa Şərqə baxırlar?
-Bilirsiniz, bunu demək çətindir. Onlar Azərbaycana baxırlar. Biz öz ölkəmizdə ənənələrimizi, həyat
tərzimizi, mentalitetimizi çox yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycandakı gənc nəsil və ələlxüsus mənim
uşaqlarım milli ruhda tərbiyə edilirlər. Onlar üçün Vətən ən ön planda durur. Biz hərdən yüksək səviyyədə
olduğunu hesab etdiyimiz Avropa dəyərlərindən danışırıq. Lakin bizim öz dəyərlərimiz var, milli dəyərlərimiz,
ulu babalarımızdan qalma dəyərlərimiz var, tariximiz, ənənələrimiz var. Buna görə də uşaqlarımın naminə,
bütün cavan nəslin naminə, bütün Azərbaycan xalqının naminə ölkəmizə qayğı ilə yanaşmağı və ölkəni
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gücləndirmək üçün işləməyi üstün tuturam. Buna nail olmaq üçün bizim həm Qərblə, həm də Şərqlə yaxşı
münasibətlərimiz olmalıdır. Azərbaycanda hər şey məhz bu cür baş verir və bəlkə də, bu, bizim uğurlu
inkişafımızın səbəblərindən biridir.
Müxbir: Təşəkkür edirəm.
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AŞQABADDA İKİTƏRƏFLİ SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ
BAŞA ÇATANDAN SONRA MƏTBUAT ÜÇÜN
BƏYANAT
Aşqabad şəhəri,
28 noyabr 2008-ci il
- Sağ olun, çox hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İlk növbədə, məni ölkənizə rəsmi səfərə dəvət etdiyinə görə, burada bizim nümayəndə heyətinin bütün
üzvlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə və səmimi qəbula görə qardaş Türkmənistanın Prezidentinə bir daha
ürəkdən təşəkkür etmək istərdim. Biz bu səfərə və bütövlükdə bizim iki ölkə arasında münasibətlərə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Bu münasibətlərin necə inkişaf etməsi bizi çox sevindirir, şadıq ki, bu münasibətlərdə çox
böyük dinamizm vardır. Qəbul edilən qərarlar kifayət qədər qısa müddətdə həyata keçirilir. Hökumətlərarası
komissiyanın fəal işi onu göstərir ki, siyasi rəhbərliyin qəbul etdiyi qərarlar, müvafiq qurumlara verilən
tapşırıqlar qarşılıqlı anlaşma və qardaşlıq ruhunda operativ şəkildə yerinə yetirilir. Bu, çox vacibdir, çünki bizim
ortaq tariximiz, ortaq mədəniyyətimiz, ortaq köklərimiz, dillərimizin oxşarlığı xalqlarımızı bir-birinə bağlayır.
Münasibətlərimizi bu baza üzərində qururuq. Bu gün bu münasibətlər təkcə bizim ölkələr üçün deyil, bütün
Mərkəzi Asiya, Xəzər, Qafqaz regionu üçün və bəlkə də, daha artıq coğrafi məkan üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Əlbəttə, ölkələrimiz arasındakı qarşılıqlı siyasi əlaqələr, bizim çox yüksək qiymətləndirdiyimiz siyasi
münasibətlərin səviyyəsi elə bir təməldir ki, bütün başqa münasibətlər onun üzərində qurulur. Sıx tarixi əlaqələr,
ortaq tariximiz, möhkəm siyasi münasibətlər və bu zəmində iqtisadi, sosial, nəqliyyat, energetika, humanitar
məsələlər – bütün bunlar, bir daha demək istəyirəm, qardaşlıq ruhunda, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı maraqlar
ruhunda həll edilir.
Çox hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviçlə bizim bu gün təkbətək və geniş tərkibdə apardığımız
danışıqlar bu münasibətlərin potensialının nə qədər böyük olmasını bir daha nümayiş etdirdi. Bu gün biz
qarşılıqlı siyasi fəaliyyət, beynəlxalq təşkilatlarda fəal qarşılıqlı əlaqələr, əmtəə dövriyyəsinin artması, - siyasi
rəhbərliyin siyasi əzmi olmasaydı bu, mümkün olmazdı, - məsələlərini müzakirə etdik.
Bu gün enerji təhlükəsizliyi məsələləri bütün dünyanı narahat edir və bununla əlaqədar, məmnuniyyətlə
qeyd etmək olar ki, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini tamamilə təmin
etmişdir. Təkcə bu deyil, onlar başqa ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində də mühüm rol
oynayırlar. Şübhəsiz ki, bu rol gələcəkdə daha da artacaqdır, çünki müasir dünyada enerji təhlükəsizliyi
məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İki müstəqil dövlət kimi biz öz enerji potensialımızı tamamilə
gerçəkləşdirmişik. Bizim həyata keçirdiyimiz investisiyalar və layihələr xalqlarımızın xoşbəxt gələcəyini təmin
edir və bir neçə onilliklər ərzində də təmin edəcəkdir.
Çox hörmətli Türkmənistan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi, bu gün biz nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə etdik və imzalanmış sənədlər real konkret işlər, real layihələr deməkdir. İndi Xəzər dənizi
regionunda nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün çox böyük potensial vardır. Hazırda
Azərbaycanı dəmir yolu vasitəsilə Türkiyə və Avropa ilə, eləcə də Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiya ilə
birləşdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikilir. Ümid edirəm ki, bu yeni İpək yolu iki ildən sonra bizim
hamımızın sərəncamında olacaq və hamımız ondan istifadə edəcəyik. Burada iqtisadi səmərə də var və təbii ki,
regional əməkdaşlıq da. Bu əməkdaşlıqdan hər kəs yalnız qazanacaqdır.
Başqa sözlə desək, biz bütün bu məsələləri, eləcə də Xəzərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi
və Xəzərin sülh və əməkdaşlıq dənizinə çevrilməsi, - bunun üçün yaxşı zəmin var, - məsələlərini müzakirə
etdik. Gələcəkdə biz bu istiqamətdə qardaşlıq və qarşılıqlı anlaşma ruhunda, qarşılıqlı maraqlar nəzərə
alınmaqla fəal işləyəcəyik. Bütün bunlar bu günün reallıqlarıdır. Mən əminəm ki, bu gün nəzərdə tutduqlarımızı
gələcəkdə uğurla həyata keçirəcəyik.
Son olaraq, artıq qeyd etdiyim kimi, bir daha demək istərdim ki, bu ilin may ayında Türkmənistan
Prezidentinin Azərbaycana səfəri və o vaxt əldə edilmiş razılaşmalar ölkələrmiz arasında münasibətlərdə
mühüm mərhələ olmuşdur. Bu, sadəcə, bəlağətli sözlər deyil, reallıqdır. Mən çox hörmətli Qurbanqulu
Məlikquliyeviçin həmin səfərinə görə ona çox minnətdaram. Azərbaycanda biz hamımız həmin səfəri
xatırlayırıq. Mən həm də Türkmənistana rəsmi səfərə dəvət edildiyimə görə təşəkkür edirəm. Bütün bunlar çox
qısa tarixi zaman kəsiyində baş verir və bu, bizim planlarımızın, bir-birimizə olan münasibətin ən yaxşı
təsdiqidir. Qardaş Türkmənistanın bütün xalqına firavanlıq, sülh və yeni-yeni uğurlar diləmək istəyirəm.
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MƏXDUMQULU ADINA TÜRKMƏNİSTAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN
FƏXRİ PROFESSORU ADI VERİLMƏSİNƏ HƏSR EDİLMİŞ MƏRASİMDƏ
NİTQ
Aşqabad şəhəri,
28 noyabr 2008-ci il
-Əziz dostlar!
Mən, ilk növbədə, əməyimi yüksək qiymətləndirdiyinə, mənə bu universitetin Fəxri professoru kimi
yüksək ad verilməsinə görə Məxdumqulu adına Türkmənistan Dövlət Universitetinə dərin minnətdarlığımı
bildirmək istərdim.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, mən bundan sonra da öz fəaliyyətimdə iki qardaş xalq – türkmən və
Azərbaycan xalqları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə, ölkələrimizin münasibətlərinin bugünkü kimi
dinamik inkişaf etməsinə çalışacağam.
Qonaqpərvər Türkmənistan torpağında olmağıma çox şadam. Bu gün mənim rəsmi səfərim
başlanmışdır. Bu səfərin ilk dəqiqəsindən etibarən mən səmimi, mehriban qonaqpərvərliyi hiss edirəm. Bu gün
biz çox hörmətli Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Məlikquliyeviç Berdiməhəmmədovla ölkələrimiz
arasında ikitərəfli münasibətlərin geniş spektrini müzakirə etdik. Biz həmçinin regional məsələləri, öz həllini
tələb edən məsələləri müzakirə etdik və əlaqələrimizin inkişafından ümumi razılığımızı bildirdik.
Bizim münasibətlərimizin inkişafı üçün çox möhkəm təməl mövcuddur. Bu təməl bizim ortaq tariximiz,
bizim mədəniyyətimizdir. Türkmən və Azərbaycan xalqları əsrlər boyu qardaşlıq, dostluq, mehriban qonşuluq
şəraitində yaşamışlar. Biz iki müstəqil dövlət arasında münasibətləri bu möhkəm tarixi təməl üzərində qururuq.
Ölkələrimizin müstəqil dövlətlər kimi təşəkkülü dövrü çox uğurlu olmuşdur. Bu gün sözün tam mənasında deyə
bilərik ki, həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan özlərinin müstəqil dövlətlər kimi təşəkkülü yolunda əsas
məsələləri həll etmişdir. Bu gün ölkələrimizdə ictimai-siyasi sabitlik, xalqla iqtidar arasında birlik, çox möhkəm
iqtisadi zəmin mövcuddur. Biz özümüzü təmin edən ölkələrik və bizi birləşdirən daha bir amil müstəqil siyasət,
müstəqil xətt yeritməyə qadir olmağımız, bunun üçün iradəmizin olmasıdır. Bizim münasibətlərimizin
möhkəmlənməsində çox böyük rol oynayan əsas prinsiplər bunlardır.
Bu gün biz həm siyasi, həm iqtisadi əlaqələri, humanitar sahədə, nəqliyyat və energetika sahələrində
əlaqələri, bizi birləşdirən çoxsaylı başqa mövzuları müzakirə etdik. Əməkdaşlığımızla bağlı çox məsələlərin
həllinə yanaşmalarımız tamamilə eynidir. Əmtəə dövriyyəsi artır, son dövrdə o, bir neçə dəfə artmışdır. Çox
qısa müddətdə iqtisadi xarakterli bir sıra məsələlər həll olunmuşdur. Biz beynəlxalq təşkilatlarda fəal
əməkdaşlıq edirik. Energetika sahəsində əməkdaşlıq üçün də yaxşı potensial mövcuddur. Ölkələrimiz özlərinin
enerji təhlükəsizliyini tam təmin etmişdir və başqa dövlətlərin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirak
edir.
Bu amillər ölkələrimiz arasında münasibətlərdə mühüm rol oynamaqla bərabər, həm də bizim regionda
– Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Xəzər hövzəsi regionunda proseslərə müsbət təsir göstərir. Buna görə də mən dərin
məmnunluq hissi ilə qeyd edirəm ki, son bir neçə ayda Türkmənistan və Azərbaycan rəhbərliyi arasında siyasi
təmaslar tamamilə yeni səviyyəyə çıxmışdır. Bu gün mən artıq bu barədə demişəm və bir daha demək istəyirəm
ki, bu ilin mayında Türkmənistan Prezidentinin ölkəmizə rəsmi səfəri, aparılmış danışıqlar, imzalanmış sənədlər
bu əlaqələrə güclü təkan vermişdir. Ən başlıcası isə odur ki, imzalanmış sənədlər artıq reallaşdırılır və bu gün
biz nəzərdə tutduğumuz, qərara aldığımız məsələlərin praktik şəkildə gerçəkləşməsini görürük.
Bunlar bir daha göstərir ki, münasibətlərimizin möhkəmlənməsi üçün çox güclü siyasi iradə vardır. Bir daha
vurğulamaq istəyirəm ki, bunun üçün çox möhkəm, güclü tarixi təməl mövcuddur. İndi ölkələrimizin sosialiqtisadi inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələlərin uğurla həll edildiyi bir vaxtda biz gələcəyə baxırıq ki, ölkələrimizi
daha da yaxınlaşdırmaq, iqtisadi inteqrasiyanı, siyasi dialoqu daha da möhkəmlətmək üçün, ölkələrimizin
vətəndaşlarının bir-birini daha yaxşı tanımaları üçün daha nə etmək lazımdır.
Bu məqsədlə gələcəkdə insanlarımızın bir-birini daha yaxşı tanıması, dostlaşması üçün bu gün müxtəlif
mədəni tədbirlər, mədəni mübadilələr, ölkələrimizin mədəniyyət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyətlərinin
mübadiləsini təşkil etmək qərara alınmışdır.
Mən xalqlarımızın dillərində oxşar cəhətlərin lap çox olmasını qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə, mən bunu
bilirdim, təbii ki, bu barədə eşitmişdim və bu gün buna şəxsən əmin oldum. Aşqabadda obyektlərin, binaların
üzərindəki yazıları oxuyanda tərcüməçi lazım deyil. Bu gün, biz bu salona daxil olandan əvvəl universitetin
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gənc tələbələri mənə kompyuter proqramlarını göstərdilər. Orada türkmən dilində yazılmış mətni başa düşmək
üçün də mənə tərcüməçi lazım deyildi, hər şeyi başa düşürdüm. Bu, çox böyük sərvət, çox böyük dəyərdir. Bu,
bizim xalqlarımızın bir-birinə nə qədər yaxın olmasını, ünsiyyət saxlamağımızın nə qədər asan olmasını
göstərir. Ona görə də biz bu münasibətləri öz əməllərimizlə, konkret addımlarımızla, təşəbbüslərimizlə
möhkəmlətmək üçün hər şeyi etməliyik. Bir daha demək istəyirəm, bu münasibətlər bizim xalqlarımız üçün,
tariximiz üçün vacibdir, bu, həm də əsrlər boyu dost və qardaş kimi birgə yaşamış əcdadlarımızın ruhuna
ehtiram əlaməti olacaqdır. Bu, həm də regional əməkdaşlıq üçün yaxşı amil olacaqdır.
Regionda müsbət proseslər də gedir, müəyyən narahatlıq ocaqları da var. Qafqaz regionunda hələ tam
sabitlik bərqərar olmamışdır. Regionumuzda etimad tədbirlərini möhkəmlətmək üçün hələ çox iş görülməlidir.
Bizim yerləşdiyimiz region son vaxtlar get-gedə dünya üçün daha böyük maraq doğurur. Mərkəzi Asiya,
Qafqaz, Xəzər hövzəsi zonası bu gün həm geosiyasi, həm iqtisadi, həm də enerji baxımından, enerji
ehtiyatlarının nəqlinin şaxələndirilməsinin, enerji müstəqilliyinin və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
baxımından böyük maraq doğurur.
İndiki halda Türkmənistanın və Azərbaycanın zəngin təbii ehtiyatları, ölkələrimizin öz enerji
potensialını müstəqil şəkildə reallaşdıra bilməsi, əlbəttə, ölkələrimiz qarşısında yeni perspektivlər açır, habelə
əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün, həm regionda, həm də dünyada mövqelərimizin
möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Əminəm ki, gələcəkdə bizim regionda, həm də təkcə burada yox,
onun hüdudlarından kənarda da inteqrasiya, energetika, nəqliyyat layihələri, başqa layihələr və proseslər xeyli
dərəcədə Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin səviyyəsindən asılı olacaqdır. Bizim
münasibətlərimizdə olan müsbət ovqat, birgə işləmək, birgə təşəbbüsləri həyata keçirmək, əməkdaşlıq etmək
arzumuz və ən başlıcası, bu əməkdaşlığın konkret nəticələri nikbinlik doğurur. Mən əminəm ki, Türkmənistanla
Azərbaycan arasındakı qardaşlıq, dostluq münasibətləri gələcəkdə daha da möhkəmlənəcək, xalqlarımız birbirinə daha yaxın olacaq, bu isə həm ölkələrimizin inkişafına, həm də regional əməkdaşlığa kömək edəcəkdir.
Mən bu gün bu ali məktəbdə ölkələrimizin gələcəyi üçün təhsilin əhəmiyyəti barədə də bir neçə söz demək
istərdim. Bu gün Türkmənistanda sizin ölkənin rəhbərliyinin və şəxsən Prezidentin təhsillə bağlı məsələlərə
qayğı göstərməsini görmək mənim üçün çox xoş oldu. Təhsil gələcək deməkdir, təhsil intellektdir, təhsil
inkişafdır. Dünyanın heç bir ölkəsi öz intellektual potensialını reallaşdırmadan uğurla inkişaf edə bilməz.
Əgər biz dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin tarixinə və təşəkkül yoluna nəzər salsaq görərik ki, inkişaf üçün əsas
təkan məhz intellektual potensial, təhsilin inkişaf səviyyəsi, müasir texnologiyaların inkişaf səviyyəsi olmuşdur.
Bu gün Türkmənistanda təhsil məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət verildiyini görmək mənə çox xoşdur. Bizim
ölkədə də eyni hadisələr baş verir. Bizdə də bu məsələ prioritet məsələdir, çalışırıq ki, Azərbaycanın bütün
vətəndaşlarının, gənclərin keyfiyyətli təhsil almaq, yaxşı mütəxəssis kimi yetişmək imkanı olsun, onlar öz əməli
işləri ilə ölkəmizin inkişafına töhfə versinlər.
Biz məktəb tikintisi ilə əlaqədar çox böyük bir proqram həyata keçiririk. Son beş ildə Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində ən müasir avadanlıqla təchiz edilmiş 1600 müasir məktəb tikilmişdir. İslahatlara və təhsil
prosesinin keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetiririk ki, bu proses müasir tələblərə tam uyğun olsun, eyni zamanda,
xalqımızın ənənələrinə əsaslansın.
Biz böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda, milli, mənəvi dəyərlərimiz ruhunda tərbiyə
edilməsinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu, bizim inkişafımızın əsası, hər bir xalqın inkişafının əsasıdır.
Ölkələrimiz son 17 ildə müstəqildir. O vaxta qədər, əsrlər boyu bizim öz taleyimizi müstəqil şəkildə müəyyən
etmək imkanımız olmamışdır. Lakin biz öz milli ləyaqətimizi, milli identikliyimizi və milli ruhumuzu qoruyub
saxlamışıq. Bu, çox cəhətdən bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, bizim dilimiz, bizim böyük alim
və mütəfəkkirlərimiz sayəsində mümkün olmuşdur. Bu, çox böyük, heç bir şeylə müqayisə edilə bilməyəcək
sərvətdir.
Mən qəti əminəm ki, hər bir ölkənin gələcəyi daha çox təhsilin keyfiyyətindən asılıdır. Ona görə də bu
gün bu yüksək mükafatı – Türkmənistan Dövlət Universitetinin Fəxri professoru diplomunu almaq mənə çox
xoşdur və əməyimi bu cür qiymətləndirdiyinizə görə sizin hamınıza bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm.
Mən bizi dəvətə görə, səmimi qəbula görə, Türkmənistan Prezidentinə, bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə
qardaş Türkmənistanın bütün vətəndaşlarına təşəkkür etmək istəyirəm. Əminəm ki, ölkələrimizin gələcəyi də
bugünkü günümüz kimi gözəl və xoşbəxt olacaqdır. Öz tərəfimdən sizin hamınızı bir daha əmin etmək istəyirəm
ki, mən öz fəaliyyətimdə Türkmənistanın və Azərbaycanın qardaş xalqlarının bundan sonra da dostluq,
həmrəylik şəraitində yaşaması, əlbir işləməsi, ölkələrimizin və xalqlarımızın inkişafı üçün yeni şərait yaratması
naminə əlimdən gələni edəcəyəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TÜRKMƏNİSTAN PREZİDENTİ ADINDAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ ŞƏRƏFİNƏ VERİLƏN RƏSMİ QƏBULDA
NİTQ
Aşqabad şəhəri,
28 noyabr 2008-ci il
-Hörmətli Qurbanqulu Məlikquliyeviç!
Hörmətli dostlar!
İcazə verin, qardaş Türkmənistan torpağında mənə və nümayəndə heyətimin üzvlərinə göstərilən
qonaqpərvərliyə və səmimi qəbula görə bir daha ürəkdən təşəkkürümü bildirim. Bugünkü səfər və onun
nəticələri iki qardaş ölkə və xalq arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini göstərir. Biz möhkəm tarixi
köklərə əsaslanan bu münasibətlərə çox böyük əhəmiyyət veririk. İki müstəqil dövlət arasında, iki qonşu
arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri bu təməl, bu möhkəm zəmin üzərində qurulur.
Hazırda bizim münasibətlər inkişaf mərhələsində, dinamizm mərhələsindədir. Bizim münasibətlərimizi
yaxın tərəfdaşlar, öz ölkələrində uğurlu islahatlar aparan, sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərini, öz xalqlarının
rifahının, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələlərini uğurla həll edən, regional inteqrasiya, regional
əməkdaşlıq proseslərində fəal iştirak edən dost dövlətlər arasında münasibətlər kimi səciyyələndirmək olar.
Bizim ölkələrimizi olduqca çox şey birləşdirir. Artıq deyildiyi kimi, bunlar türkmən və Azərbaycan xalqlarının
ümumi tarixi, ümumi kökləridir. Dillərimizin – türkmən və Azərbaycan dillərinin oxşarlığıdır. Bu gün sizin
gözəl Aşqabad şəhərində olarkən mən bizim dillərimizin nə qədər yaxın olmasını bir daha yəqin etdim. Biz birbirimizi tərcüməçisiz başa düşürük. Bizim münasibətlərimizi bu baza üzərində qururuq. Bu gün bu münasibətlər
real məzmun alır, biz konkret məsələlər həll edirik. Bu ilin may ayında Türkmənistan Prezidentinin
Azərbaycana uğurlu səfəri nəticəsində çox məsələlər həll olunub və mən əminəm ki, əldə edilmiş bütün
razılaşmalar, imzalanmış sənədlər gələcəkdə uğurla reallaşdırılacaqdır.
Bu gün səfər çərçivəsində çox böyük əməli xarakter daşıyan yeni sənədlər imzalanmışdır. Bütün
razılaşmaların reallaşdırılması ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmağa, Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Xəzər
hövzəsi regionunda əməkdaşlığı daha da möhkəmlətməyə imkan verəcəkdir.
Ölkələrimizin çox böyük iqtisadi potensialı vardır. Bu potensial ölkələrimizdə sosial-iqtisadi
dəyişiklikləri həyata keçirməyə imkan verir. Müasir, gözəl şəhər, iri meqapolis olan, insanların yaşaması və
işləməsi üçün hər cür şərait yaradılmış Aşqabadın bugünkü siması Türkmənistanın uğurlu, yüksələn xətlə
inkişafına parlaq nümunədir. Sizin ölkəniz müstəqillik illərində çox böyük quruculuq və inkişaf yolu keçmişdir
və bu gün həyatın bütün sahələrində konkret proqramlar həyata keçirməklə uğurla inkişaf edir. Təbii ki, bu,
regionda və dünyada ölkənizin mövqelərini möhkəmləndirir. Sizin dostlarınız və qardaşlarınız kimi biz buna
çox şadıq. Sənin dostun, qardaşın nə qədər güclü olsa, sən də bir o qədər güclü olarsan.
Mən qardaş Türkmənistan xalqına yeni uğurlar diləyirəm. Bugünkü nailiyyətlər inamla söyləməyə əsas
verir ki, bu irəliləyiş, bu inkişaf gələcəkdə də davam edəcəkdir. Biz bundan sonra da konkret iqtisadi,
energetika, nəqliyyat layihələri üzərində birgə işləyəcəyik. Çalışacağıq ki, vətəndaşlarımız bir-birini daha yaxşı
tanısınlar, mədəni mübadilə daha fəal həyata keçirilsin, ümumi məqsədlər naminə biz daha sıx birləşək.
Mən bu dəvətə görə, qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula görə Türkmənistan Prezidenti, dostum Qurbanqulu
Məlikquliyeviç Berdiməhəmmədova bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək və Türkmənistan Prezidentinin
sağlığına, qardaş Türkmənistan xalqının tərəqqisi şərəfinə badə qaldırmağı təklif etmək istəyirəm!
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BAKIDA AVROPA ŞURASININ ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN MƏDƏNİYYƏT NAZİRLƏRİNİN
“MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQ AVROPA VƏ ONUN QONŞU REGİONLARINDA
DAVAMLI İNKİŞAFIN VƏ SÜLHÜN ƏSASIDIR” MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ KONFRANSDA
NİTQ
Bakı şəhəri,
2 dekabr 2008-ci il
-Hörmətli cənab baş katib!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən, ilk növbədə, sizin hamınızı Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Bu gün Azərbaycan
paytaxtında, Bakı şəhərində çox önəmli bir tədbir keçirilir. Əminəm ki, mədəniyyətlərarası dialoqun
möhkəmlənməsi işində bu konfransın çox böyük və müsbət rolu olacaqdır.
Biz bu gün müxtəlif ölkələrdən olan mədəniyyət nazirlərinin konfransını keçirməklə bir daha onu
göstəririk ki, son illər ərzində Azərbaycan dini tolerantlıq, milli və etnik tolerantlıq məsələlərində çox böyük
uğurlara nail olmuşdur. Əslində, bizim ölkəmizdə bütün insanlar müxtəlif dövrlərdə, ictimai-siyasi
quruluşundan asılı olmayaraq, həmişə bir ailə kimi yaşamışlar. Burada bütün dinlərin nümayəndələri həmişə
dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşamışlar. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu, bizim ölkəmizə xas olan çox
mühüm bir amildir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əlbəttə, millətlərarası münasibətlərə, milli və
dini tolerantlığın möhkəmlənməsi işinə çox böyük diqqət verilmişdir. Bu gün Azərbaycan sözün əsl mənasında
dostluq, qardaşlıq məkanıdır. Burada bütün xalqlar, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar. Mən
əminəm ki, Azərbaycanın bu istiqamətdə əldə etdiyi təcrübə çox önəmlidir. Şübhə etmirəm ki, konfrans zamanı
bu barədə geniş söhbət açılacaqdır.
Mən çox şadam ki, bu konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn nümayəndələr iştirak edirlər.
Bildiyiniz kimi, konfrans Avropa Şurası ilə Azərbaycan tərəfindən təşkil olunmuşdur. Onu da qeyd etmək
istəyirəm ki, Azərbaycan səkkiz ilə yaxındır Avropa Şurasının üzvüdür. Bu dövr ərzində ölkəmizdə gedən siyasi
və iqtisadi islahatlar, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi nəticəsində
Azərbaycan demokratik inkişaf baxımından çox sürətlə irəli getmişdir. Ölkədə aparılan siyasi və iqtisadi
islahatlar, qanunun aliliyinin bərqərar olunması, Azərbaycanda mütərəqqi təcrübənin tətbiq edilməsi - bütün
bunlar son illər ərzində baş vermiş mühüm hadisələrdir. Biz Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında mövcud
olan əməkdaşlıqdan çox razıyıq. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə uğurla davam etdiriləcək və bizə əlavə
imkanlar yaradacaqdır.
Eyni zamanda, bizim qonaqlarımızın arasında İslam Konfransı Təşkilatının üzvləri vardır. Biz buna da
çox sevinirik və çox şadıq ki, bu gün Şərqlə Qərbin kəsişdiyi yerdə, Bakıda müxtəlif ölkələrdən müxtəlif
dinlərin nümayəndələri iştirak edirlər. Biz buna çox böyük önəm veririk. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var.
Çünki indiki zamanda bir çox hallarda sivilizasiyalararası, mədəniyyətlərarası dialoqdan danışılır, ancaq
bununla bərabər, dünyada gedən proseslər, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda gərginliyin artmasına gətirib çıxarır.
Mən çox istəyirəm ki, bu gün Azərbaycanda başlanan Bakı prosesi mədəniyyətlər arasında olan dialoqun,
dosluğun, qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə öz dəyərli töhfəsini versin.
Bir sözlə, Azərbaycanın həm tarixi, həm coğrafi vəziyyəti, həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda
iştirakı, əlbəttə, bizim imkanlarımızı daha da genişləndirir. Mən əminəm ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı bundan
sonra da davam etdiriləcək və bu inkişafı şərtləndirən təkcə siyasi, yaxud da iqtisadi islahatlar deyildir. Eyni
zamanda, bayaq qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda hökm sürən çox gözəl ictimai-siyasi ab-hava, burada yaşayan
bütün millətlərin hüquqlarının qorunması və hər bir insanın, hər bir millətin nümayəndəsinin Azərbaycanda
rahat yaşamasıdır.
Bizim ölkəmizin çox zəngin və böyük tarixi vardır. Minilliklər bundan əvvəl Azərbaycanda insanlar
yaşayıb yaratmışlar. Bunu əks etdirən tarixi abidələr Azərbaycan dövləti tərəfindən lazımınca qorunur. Biz öz
mədəni və tarixi irsimizə çox bağlıyıq. Mədəni irsimizin qorunması üçün çox böyük işlər görürük. Azərbaycan
xalqı əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idi. Biz yalnız qısa bir müddət ərzində öz taleyimizi özümüz müəyyən
edirdik. Ancaq buna baxmayaraq, bizim tariximiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, ana dilimiz – bu amillər
azərbaycanlıları bir millət kimi assimilyasiyadan qorudu və bu gün müstəqil ölkəmizdə Azərbaycan xalqı öz
taleyinin sahibidir.
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1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdə ölkədə vəziyyət həddindən artıq ağır idi.
Həm siyasi böhran, həm iqtisadi böhran, həm də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və bunun
nəticəsində torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal altına düşməsi – bütün bu amillər Azərbaycanda vəziyyətin nə
qədər ağır və çətin olduğunu göstərir. Ancaq buna baxmayaraq, biz öz səylərimizlə, işimizlə, Azərbaycan
xalqının iradəsi ilə bu çətin və ağır sınaqlardan şərəflə çıxdıq. Bu gün Azərbaycan, demək olar ki, tam şəkildə
öz müstəqilliyini təmin edibdir. Azərbaycan müstəqil siyasət aparır. Biz həm iqtisadi, həm də siyasi sahədə çox
böyük və əhəmiyyətli nailiyyətlərə nail olmuşuq.
Azərbaycan xalqı rahat yaşayır, təhlükəsizlik, sülh şəraitində yaşayır. Azərbaycanda vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması və möhkəmlənməsi istiqamətində çox önəmli addımlar atılmışdır. Ölkəmizdə əsas
inkişaf istiqamətləri ilə əlaqədar cəmiyyətdə fikir ayrılığı yoxdur, əksinə, bizim cəmiyyətimiz ümumxalq
amalları ətrafında birləşibdir: azərbaycançılıq fəlsəfəsi, müasirlik, öz tarixi köklərimizə, ənənələrimizə bağlılıq.
Eyni zamanda, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda bütün dinlərin nümayəndələrinə çox böyük hörmət
vardır. Yəni bizim ölkəmizi bu gün ictimai-siyasi baxımdan şərtləndirən amillər bunlardır.
Müstəqillik əldə olunandan və ölkəmiz dünya birliyinə inteqrasiya edəndən sonra Azərbaycanda müasir
siyasi sistem formalaşıbdır. Ancaq bu sistem hələ daha da təkmilləşməlidir. Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar
bizim iqtisadi gücümüzü əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Son dörd il ərzində Azərbaycan iqtisadi artım
baxımından dünya miqyasında birinci ölkədir. Bizim iqtisadiyyatımız son beş il ərzində təxminən üç dəfə
artıbdır. Büdcə xərcləri 12 dəfə artıb, sənaye istehsalı böyük dərəcədə artıbdır. Bizim imkanlarımız
genişlənibdir. Yoxsulluqla mübarizədə böyük uğurlar əldə edilibdir. Dörd il ərzində yoxsulluğun səviyyəsi 49
faizdən 16 faizə düşüb və əminəm ki, bu ilin yekunlarına görə daha da aşağı düşəcəkdir.
Azərbaycanda uzun illər ərzində ən böyük və çətin problem olan işsizliklə mübarizə uğurla gedir. Son
beş il ərzində 740 mindən artıq yeni iş yeri açılmışdır. Bütün bölgələrdə quruculuq, inkişaf gedir. Bir sözlə,
Azərbaycan özünü iqtisadi cəhətdən tam şəkildə təmin edir. Eyni zamanda, bizim enerji sahəsindəki uğurlarımız
nəinki ölkə üçün, həm də bölgə üçün çox böyük dəyərdir. Azərbaycanın enerjidaşıyıcıları bu gün Avropa və
dünya bazarlarına çıxarılaraq, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində müsbət rol oynayır. Bu istiqamətdə Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında müvafiq sənədlər imzalanıbdır. Digər beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirak edirik.
Enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə bağlı Azərbaycanda vaxtaşırı beynəlxalq forumlar keçirilir və bu
forumların nəticələri nəinki region üçün, dünya üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bir sözlə, biz gələcəyə çox böyük nikbinliklə baxırıq. Siyasi və ictimai-siyasi vəziyyət baxımından
Azərbaycan çox sabit ölkədir və Azərbaycana birbaşa xarici investisiyaların qoyulması bunu əks etdirir. İqtisadi
potensialın möhkəmlənməsində uğurlar göz qabağındadır. Eyni zamanda, bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq,
Azərbaycanda islahatlar davam etdirilir və etdirilməlidir. Həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi sahədə. Çox
sevindirici haldır ki, ən böyük maliyyə qurumu olan Dünya Bankı bu il Azərbaycanı dünya miqyasında bir
nömrəli islahatçı ölkə kimi tanıyıbdır. Bu onu göstərir ki, bizim islahatlarımız həqiqətən çox cəsarətlidir,
uğurludur və əhəmiyyətlidir.
Bununla bərabər, Azərbaycanda maliyyə sektorunda şəffaflığın tam şəkildə təmin olunması
istiqamətində böyük addımlar atılıbdır. Keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan Dövlət Neft Fondunu
şəffaflığa görə, şəffaflıq işində əldə etdiyi uğurlara görə mükafatla təltif edibdir. Yəni bütün bunlar çox ciddi
hadisələrdir. Dünyanın ən böyük beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana, Azərbaycanda gedən proseslərə
verdiyi qiymətdir.
Eyni zamanda, Azərbaycanda dini və milli tolerantlığın, dözümlülüyün yüksək səviyyədə olması və
bütün xalqların rahat, mehriban şəkildə yaşaması, əlbəttə ki, bizi daha da gücləndirir. Bax, bu amillər hər bir
ölkənin inkişafı üçün çox vacibdir. Mən çox istəyirəm ki, bizim ölkədə bu vaxta qədər əldə olunan nailiyyətlər
bundan sonra da uğurla davam etdirilsin. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, bölgədə sülh tam şəkildə bərqərar
olunmalıdır.
Biz çox istəyirik ki, Qafqaz regionunda bütün münaqişələr, nəhayət öz həllini tapsın, sülh bərqərar
olunsun və beləliklə, bölgədə əməkdaşlıq üçün imkanlar açılsın. Bu, hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Xüsusilə
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq hüquq normaları tam şəkildə təmin
olunmalıdır. Beynəlxalq hüquq normaları pozulduqda, əfsuslar olsun ki, çox ciddi və təhlükəli proseslər baş
verir.
Bizim bölgədə ən böyük təhlükə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll
olunmamasıdır. Uzun illər ərzində bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı
apardığı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində, təcavüzkar separatizm nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal
altına düşübdür. Bu işğaldan əziyyət çəkən 1 milyon azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından didərgin salınıbdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur.
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Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon tamamilə işğal altındadır
və oradan deportasiya edilmiş soydaşlarımız bundan çox əziyyət çəkirlər. Bu, böyük ədalətsizlikdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarları, Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistanın silahlı qüvvələrinin
torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Ermənistan buna əməl etmir. Bu ilin mart ayında BMTnin Baş Məclisində qəbul edilmiş qərarda qeyd olunur ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır və bu işğala son
qoyulmalıdır. Buna da əməl olunmur. Avropa Şurası hələ bir neçə il bundan əvvəl münaqişə ilə bağlı,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlı qətnamə qəbul edibdir. O da icra olunmur. İslam
Konfransı Təşkilatı da buna oxşar qərarlar qəbul edibdir. Yəni, bölgədə biz onun şahidi oluruq ki, beynəlxalq
hüquq normaları tamamilə pozulur və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə çox mötəbər
təşkilatların qərarları icrasız qalır. Bu, bölgədə gedən proseslərə ən böyük təhlükədir.
Biz şübhə etmirik ki, beynəlxalq hüquq normaları tam şəkildə bərqərar olunmalı və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməli, işğal olunmuş torpaqlar tezliklə işğalçı qüvvələrdən boşaldılmalıdır.
Bu işğal və hərbi təcavüz, eyni zamanda, bizim mədəni irsimizə də çox böyük ziyan vurubdur. İşğal olunmuş
torpaqlarda hər şey dağıdılıbdır. Bunu həm biz deyirik, həm də beynəlxalq təşkilatlar təsdiq edir. 2005-ci ildə
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş bölgələrində monitorinq
keçirmişdir. Bu monitorinq əsasında məruzə hazırlanmış və təqdim edilmişdir. Məruzədə göstərilir ki, orada hər
şey dağıdılıb, bir dənə salamat bina qalmamışdır. Bütün binalar, bütün tarixi abidələr Ermənistan tərəfindən
dağıdılıbdır. Mədəniyyət ocaqları dağıdılıbdır, bizim muzeylərimizdə nümayiş etdirilmiş bütün eksponatlar
oğurlanıb, muzeylər talan edilibdir. Əcdadlarımızın qəbirləri, bizim məscidlərimiz dağıdılıbdır. Bütün bunları
Ermənistan dövləti edibdir. ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası bütün bunları təsdiqləyib və öz məruzəsində
göstəribdir.
Biz isə Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların mədəni irsinə, tarixi irsinə çox böyük hörmətlə yanaşırıq.
Bakıda və ölkəmizin digər yerlərində qorunub saxlanılan bütün dinlərin məbədləri, abidələri və onların bərpası
bunun əyani sübutudur.
Əziz dostlar!
Mən sizi bir daha bu konfransın keçirilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir daha
demək istəyirəm ki, biz bu konfransın keçirilməsinə Azərbaycanda çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki,
konfransın çox gözəl nəticələri olacaq və bu nəticələr hesabına mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmlənməsi
prosesi daha da güclənəcəkdir.
Mən çox istərdim ki, bu gün başlanan “Bakı prosesi” uzunmüddətli olsun. Çox istərdim ki, bu
konfransın keçirilməsindən sonra konkret mexanizmlər işlənilsin, konkret fəaliyyət planı hazırlansın. Belə
tədbirlərin keçirilməsi həm Bakıda, həm də digər şəhərlərdə ənənəyə çevrilsin. Ümid edirəm ki, sizin
müzakirələriniz çox uğurlu olacaq və biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çatacağıq.
Sizin hamınızı bir daha ürəkdən salamlayır, konfransın işinə uğurlar arzulayıram!
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